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определяне, устройство и стопанисване на 
горите и териториите със специално предназ
начение, приет от К омитета по горите през 
1989 г. (отменен), в зависимост от състояни
ето на съответното насаж дение се провеждат 
като отгледни, изборни, възобновителни сечи 
с възобновителен период не по-кратък от 40 
години, санитарни, принудителни и техни
чески сечи.

§ 46. П араграф  30 влиза в сила след вли
зане в сила на наредбата по чл. 18, ал. 1 от 
Закона за горите.

М инистър: 
Десислава Танева

6232

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 3 от 2012 г. за определяне на вида, 
отличителните знаци, условията и реда за 
получаване, сроковете за износване на уни
форменото представително и униформеното 
теренно облекло от служителите в Изпълни
телна агенция по горите, нейните структури, 
специализираните териториални звена и дър
жавните предприятия по чл. 163 от Закона 
за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2012 г.; изм., 

бр. 1 от 2013 г. и бр. 64 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 1, буква „а“ думата 
„подвижна“ се заличава.

§ 2. В чл. 6, ал. 2 след думите „чл. 4, ал. 2, 
т. 1, букви“ се добавя „а“.

Заключителна разпоредба
§ 3. Н аредбата влиза в сила от деня на 

обнародването й в „Държавен вестник“.
М инистър: 

Десислава Танева
6213

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРАВИЛНИК 
за наблюдение и оценка на научноизследова
телската дейност, осъществявана от висшите 
училища и научните организации, както и 
на дейността на Фонд „Научни изследвания“

Раздел I 
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат ор 
ганизацията и ф ункционирането на система 
за наблюдение и оценка на научноизследова
телската дейност, осъщ ествявана от висшите 
училищ а и научните организации, както и на

дейността на Ф онд „Н аучни изследвания“, 
наричани за краткост съответно „организа
циите“ и „Фонда“.

Ч л. 2. С истем ата по чл. 1, наричана за 
краткост „системата“, осигурява условия за:

1. подобряване качеството  на научните 
изследвания посредством въвеж дане на меж 
дународни стандарти за качество, прилож ими 
за научноизследователската дейност;

2. подобряване на управлението на науч
ноизследователската дейност;

3. отчетност на резултатите от научноиз
следователската дейност и на дейността на 
ф о н да пред научната общност, съответните 
държавни органи и други институции, които 
я финансират, както и пред обществото.

Ч л. 3. Основна цел на системата е подкрепа 
за ф ормиране на ефективна и ефикасна на- 
ционална политика в областта на научните 
изследвания, насочена към постигането на 
високи конкурентни научноизследователски 
резултати и развитието на българските научни 
организации като равностойни партньори на 
водещи научни организации в Европейския 
съюз (ЕС ) и в световен мащаб.

Ч л. 4. Специфични цели на системата са:
1. оценяване на научноизследователската 

дейност на организациите и анализиране на 
тяхното позициониране в европейското и све
товното научноизследователско пространство;

2. и денти ф и ц иране и п одкреп а на н а 
учноизследователската дейност с доказана 
национална значим ост и /и ли  международно 
признание;

3. стим улиране на организациите за дос
тигане на високи, меж дународно признати, 
резултати на научноизследователската дей
ност на основата на система от обективни, 
изм ерим и и прозрачни  критерии за оценка;

4. анализ на ефективността на инвестициите 
в научните изследвания за иновации и растеж 
на иконом иката и планиране на бю джетните 
средства за организациите и за ф онда;

5. осигуряване на публичност на процеса 
на реализиране на националната политика в 
областта на научните изследвания и прозрач
ност на ф инансирането им.

Ч л. 5. (1) С истем ата вклю чва ежегодно 
наблюдение, оценка и анализ на научноиз
следователската дейност, осъщ ествявана от 
организациите, както и на дейността на ф онда.

(2) Н аблю дението по ал. 1 представлява 
събиране на обективни данни и установяване 
д и н ам и ката в научното развитие на органи
зациите и еф ективността на дейността на 
ф онда.
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(3) О ценката по ал. 1 се формира по реда на 
раздел II за научноизследователската дейност, 
осъщ ествявана от организациите, и съответно 
по реда на раздел III -  за дейността на ф онда.

(4) Въз основа на наблю дението и оценката 
се извърш ва анализ на научноизследовател
ската дейност на организациите, както  и на 
дейността на ф онда.

Чл. 6. (1) Основни източници и инструменти 
на системата са:

1. световните научни бази данни -  8СОР118, 
^ Е В  о! 8С1ЕМСЕ, Н а ш п § ’8 РиЬНкЬ ог РепзЬ 
(Ооо^1е 8сЬо1аг);

2. статистическите бази данни, поддържа
ни от Н ационалния статистически институт 
(Н СИ ) и от Евростат;

3. регистърът за научната дейност в Репу
блика България;

4. базите данни, поддържани от Н ацио
налния център за инф орм ация и докум ента
ция, от П атентното ведомство на Република 
България, както и международните бази данни 
за патенти;

5. отчетите за дейността на ф онда.
(2) Д опълнителни източници на системата 

могат да бъдат независими оценки и доклади 
на институциите на ЕС  и на М инистерството 
на образованието и науката.

Ч л . 7. (1) Наблю дението, оценката и ана
лизът на научноизследователската дейност, 
осъществявана от организациите, се извършват 
от комисия в състав от председател и 12 
независими експерти.

(2) Наблю дението, оценката и анализът на 
дейността на ф онда се извърш ват от ком и
сия в състав от председател и 6 независими 
експерти.

Ч л. 8. (1) Н езависим ите експерти по чл. 7 
трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да им ат опит във формиране, оценка и 
анализ на научни политики и /и л и  в оценка 
на организации;

2. да бъдат хабилитирани учени с Индекс 
на Х ирш  (й), различен от нула;

3. да им ат публикации през последните 5 
години в реф ерирани и индексирани научни 
списания, отразени в базите данни по чл. 6, 
ал. 1, т. 1;

4. да имат опит в изпълнение и /и ли  упра
вление на национални и /и л и  международни 
научни проекти през последните 5 години.

(2) За членове на ком исията по чл. 7, ал. 1 
не могат да бъдат избирани лица, заемащ и 
или заем али  по време на отчетния период 
следните ръководни длъжности:

1. ректорите и деканите на факултети във 
висш ите училищ а и техните заместници;

2. председателят, заместник-председатели
те, членовете на У правителния съвет, главният 
научен секретар на Българската академ ия на 
науките и научните секретари по направления;

3. председателят, заместник-председатели
те, членовете на У правителния съвет и глав
ният научен секретар на С елскостопанската 
академия;

4. директорите на научни институти на 
Българската академ ия на науките и на С ел
скостопанската академия.

(3) За членове на комисията по чл. 7, ал. 2 
не могат да бъдат избирани лица, заемащ и 
или заем али по време на отчетния период 
длъж ностите управител на ф он да, председа
тел и членове на изпълнителния съвет и на 
временните и постоянните научноекспертни 
комисии на ф онда.

(4) Членовете на комисиите са длъж ни да 
изпълняват задълж енията си безпристрастно 
и обективно и при спазване на принципа 
на конф иденциалност, за което подписват 
декларация.

Ч л. 9. (1) М инистърът на образованието 
и науката определя със заповед поименния 
състав на ком исиите по чл. 7.

(2) С ъставът на ком исията по чл. 7, ал. 1 се 
състои от председател, който е без право на 
глас, и 12 експерти, по двама представители от 
всяка научна област съгласно приложение № 1.

(3) С ъставът на ком исията по чл. 7, ал. 2 
се състои от председател, който е без право 
на глас, и 6 експерти, по един представител от 
всяка научна област съгласно приложение № 1.

(4) П редседателите на комисиите по чл. 7 
са п р ед стави тел и  на М и н и стер ство то  на 
образованието и науката и се определят от 
м инистъра на образованието и науката.

(5) К омисиите по чл. 7 приемат правила 
за работата си, които се утвърж дават от м и
нистъра на образованието и науката.

(6) К омисиите приемат реш ения с м нозин
ство най-малко от две трети  от списъчния 
си състав.

(7) За работата си в ком исиите членове
те им  получават възнаграж дение в разм ер, 
оп ределен  със зап овед  на м и н и стъ р а  на 
образованието и науката, с изклю чение на 
представителите на М инистерството на об
разованието  и науката.

Ч л . 10. (1) Ч леновете на ком исиите се 
определят за срок 4 години с право на не 
повече от два последователни мандата. След 
изтичането на мандата им  председателят и 
членовете на съответната комисия изпълняват 
дейността си до избора на нов състав.

(2) М андатът на председателя и членовете на 
комисиите по чл. 7 се прекратява предсрочно:
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1. по искане на лицето;
2. при фактическа невъзмож ност за участие 

в работата на ком исията, продълж ила повече 
от два месеца;

3. при възникване на някои от обстоятел
ствата по чл. 8, ал. 2, 3 или 4;

4. по инициатива на министъра на обра
зованието и науката с м отивирана заповед.

(3) П опълването на състава на комисията 
се извърш ва при условията на чл. 9 до края 
на съответния мандат.

Ч л. 11. А дминистративното и техническото 
обслуж ване на дейността на комисиите по 
чл. 7 се осигуряват от М инистерството на 
образованието и науката.

Раздел II
Наблюдение и оценка на научноизследова
тел ската  дейност, осъ щ ествяван а рт орга

низациите

Ч л . 12. С и стем ата  по чл. 1 оси гу р ява  
възмож ност за ежегодна оценка на научно
изследователската дейност на организациите 
въз основа на обективни и измерими между
народно признати показатели  по три основни 
критерия:

1. научни резултати;
2. научен капацитет;
3. национална и международна разпозна- 

ваемост.
Чл. 13. (1) Ежегодно до края на м арт ор

ганизациите предоставят в М инистерството 
на образованието и науката инф ормация на 
електронен носител за предходната кален 
дарна година за научноизследователската си 
дейност, както следва:

1. списък на изследователския състав на 
основен трудов договор заедно с имената, 
под които публикуват, научните им степени 
и академични длъжности;

2. средната работна заплата на изследова
телския състав в съответната организация за 
съответния отчетен период;

3. списък на националните и м еж дуна
родните проекти, по които през съответния 
отчетен период са получени парични средства 
от конкурсно-проектно финансиране и размера 
на получените средства;

4. списък на договорите с български или 
чуж дестранни предприятия и /и л и  органи
зации, по които през отчетния период са 
получени парични  средства, и разм ера на 
получените средства;

5. списък на успешно защ итилите дисерта
ционен труд докторанти през отчетния период;

6. списък на членството в международни 
редакционни колегии на списания, регистри
рани в международните бази данни по чл. 6, 
ал. 1, т. 1;

7. списък на членствата на организациите 
и на членовете на изследователския състав в 
международни научни мреж и и /и ли  научни 
дружества;

8. списък на учебници, учебни помагала, 
научнопопулярни  публи кац и и  с о ч акван а  
значим ост за общ еството, излезли от печат 
през съответния отчетен период.*

(2) Висш ите училищ а предоставят инф ор
м ацията по ал. 1 за всяко от основните си 
звена по чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето 
образование.

Чл. 14. К омисията по чл. 7, ал. 1 извърш 
ва наблю дение на научноизследователската 
дейност, осъщ ествявана от организациите, 
като проследява пром ените в стойностите 
на показателите в приложение № 2 от пред
ходния отчетен период, с които се сравняват 
стойностите по показателите от оценявания 
отчетен период.

Ч л. 15. (1) Въз основа на информ ацията 
по чл. 13 и източниците по чл. 6 ком исията 
извърш ва оценяване на научноизследовател
ската дейност по критериите, показателите 
и съответните методи за оценка, посочени в 
приложение № 2.

(2) К ом исията ф ормира оценка на научно
изследователската дейност на организацията 
по всеки от трите критерия съгласно прило
жение № 2.

Ч л . 16. Н а б азата  на н аб лю д ен и ето  и 
оценката ком исията изготвя анализ на науч
ноизследователската дейност, осъщ ествявана 
от организациите, и еф ективността от финан
сирането им.

Чл. 17. (1) Комисията по чл. 7, ал. 1 предста
вя на министъра на образованието и науката 
доклад, съдърж ащ  резултатите от оценява
нето на научноизследователската дейност на 
организациите, както и анализ, заклю чение 
и препоръки.

(2) Д окладът по ал. 1 се публикува на 
интернет страницата на М инистерството на 
образованието и науката.

Раздел III
Наблю дение и оценка на дейността на Ф онд 

„Н аучни и зследвания“

Ч л . 18. С и стем ата  по чл. 1 оси гу р ява  
възм ож ност за еж егодна оценка на дей
ността на ф о н д а  по отнош ение на приноса 
му за постигане целите на Н аци он алната 
стратегия за развитие на научните изследва

* Информацията по чл. 13, ал. 1, т. 8 „Брой 
учебници, учебни помагала и научнопопулярни 
публикации с очаквано влияние върху общество
то, излезли от печат през съответния отчетен 
период“ ще се вземе предвид при изпълнение 
на чл. 16 от правилника.
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ния 2020, Европейските рам кови програми, 
Европейската и Н ационалната пътна карта 
за научноизследователска инф раструктура, 
както  и целесъобразността, балансираността 
и обосноваността на публичните средства за 
научните изследвания и еф ективността от 
изпълнението на ф инансираните конкурсни 
програми и проекти.

Ч л. 19. Ежегодно до края на м арт Ф ондът 
предоставя в М инистерството на образова
нието и науката инф орм ация на електронен 
носител за предходната календарна година, 
както  следва:

1. сп исък на п роведени те конкурси  за 
ф инансиране на научни програм и и проекти 
през отчетния период, както  и конкурсната 
документация към  тях;

2. докладите на врем енните научноекс- 
пертни комисии за резултатите от проведе
ните конкурси и класираните проекти  през 
отчетния период;

3. реш енията на изпълнителния съвет за 
определяне на проектите за финансиране и 
съ ответн о  разм ер а  на п редоставен и те им 
средства;

4. правилата на изпълнителния съвет за 
текущ  финансов контрол и отчетност по из
пълнението на договорите за финансиране на 
научни изследвания;

5. справка за изпълнението и отчитането 
на ф инансираните проекти  през отчетн ия 
период по образец съгласно приложение № 3;

6. списък на изградените през отчетния 
период научни инфраструктури, които са в 
резултат на и зпълн ен и ето  на програм и  и 
проекти, финансирани от ф онда;

7. списък на научните резултати (патенти, 
публикации, модели, алгоритми, програми, 
методологии и др.) през отчетния период, които 
са в резултат на изпълнението на проекти, 
финансирани от ф онда;

8. списък на научните резултати през от
четния период, използвани в иновационни 
проекти.

Чл. 20. К ом исията по чл. 7, ал. 2 извърш 
ва наблю дение на дейността на ф он да, като 
проследява напредъка в постигане на тем а
тичните цели на конкурсите и изпълнението 
на годиш ната оперативна програма.

Ч л. 21. (1) К ритериите, по които се оценява 
дейността на ф он да, са:

1. принос на Ф онда за постигане целите 
на Н ационалната стратегия за развитие на 
научните изследвания, Европейските рам ко
ви програми, Е вропейската и Н ационалната 
пътна карта за научноизследователска ин
фраструктура;

2. въздействие и ефикасност на изпълне
нието на годиш ната оперативна програм а на 
ф о н да за развитието на научните изследвания 
и иновациите в България;

3. резултати от приоритизирането на фи
нансирането на научни програми и проекти 
по научни области съгласно приложение № 1;

4. еф ективност на дейността по осъщ ест
вявания контрол на изпълнение и отчитане 
на финансираните проекти;

5. социално-иконом ическо въздействие на 
резултатите от финансираните проекти;

6. качество на работни процеси и практики, 
прилагани във ф онда през оценявания период.

(2) В съответствие с критериите по ал. 1 
и въз основа на инф орм ац ията по чл. 19 
ком исията оценява дейността на ф о н д а  през 
съответния отчетен период.

Ч л. 22. Н а базата на наблю дението и оцен
ката ком исията изготвя анализ на дейността 
на Ф онда.

Ч л. 23. (1) К омисията по чл. 7, ал. 2 пред
ставя на министъра на образованието и нау
ката доклад, съдърж ащ  анализ, заклю чение, 
предложение за финансиране на следващ ия 
период и препоръки за подобряване на дей
ността на Фонда.

(2) Д окладът по ал. 1 се публикува на 
интернет страницата на М инистерството на 
образованието и науката.

Д опълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Конфиденциалност“ е забрана за не

зависим ите експерти по чл. 7 да разгласяват 
или предоставят на трети  лица информация, 
станала им  известна при или по повод из
пълнение на задълж енията им, освен когато 
това е предвидено в закон.

2. „И зследователски съ став“ са служ и те
лите на висши училищ а и научни о р ган и за
ции, които са заели  академ и чн и  длъж ности  
или са с придобита образователна и научна 
степен „доктор“, работещ и на основен тру
дов договор.

3. „И м пакт фактор (1Р)“ е числен показа
тел за значим остта на едно научно списание, 
отразен в електронната база данни ,,^еЬ  о! 
8с1епсе“.

4. „И м пакт ранг (8Л1)“ е числен показател 
за значим остта на едно научно списание, от
разен в електронната база данни „8СОР118“.

5. „И ндексът на Хирш  (Ь)“ се определя 
от броя на публикациите (Ь) на даден автор, 
които имат брой цитирания, по-високи или 
равни на Ь.

6. „М онограф ия“ е ори гин алн о  научно 
издание, изградено върху собствени научни 
резултати на автора/автори с анализ на обсъж
даната проблем атика, което е публикувано от 
издателство, осигурило оценка на постъпилия 
ръкопис от рецензенти.
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7. „Основен трудов договор“ е основният 
трудов договор по см исъла на § 4д, т. 1 от 
д о п ъ л н и тел н и те  разпоредби  на Закон а за 
висшето образование.

8. „С ветовната систем а за реф ериране, 
индексиране и оценяване“ е среда за публи
куване на научни трудове чрез система, осно
ваващ а се на първични и вторични печатни 
и /и л и  електронни литературни източници и 
аноним но независимо експертно оценяване.

9. „И зползване на публикувани  научни 
трудове от световната научна общ ност“ е 
м ярка за полезността на провежданите научни 
изследвания по броя на цитатите и /и л и  отзи
вите, които научните публикации получават 
в световната литература.

10. „Н аучна м реж а“ е неформално обеди
нение на научноизследователски организации, 
лаборатории, екипи и /и л и  отделни учени за 
постигане на общи цели в определена научна 
област, в което членовете, ком уникирайки  си, 
обменят инф орм ация и технологии, както  и 
предоставят за ползване научните си ресурси.

11. „Н аучно дружество“ е българско или 
чуждестранно ю ридическо лице, регистрирано 
по Закона за ю ридическите лица с нестопанска 
цел или по националното си законодателство, 
което обединява организации и /и л и  отделни 
учени за постигане на общи цели в определена 
област на науката.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. При извърш ване на първото наблю де

ние по чл. 14 от влизане в сила на правилника 
не се извърш ва проследяване на промените 
в стойностите на показателите в приложение 
№ 2 от предходен отчетен период, както  и 
сравняването им  със стойностите на пока
зателите на орган и зац ията от оценявания 
отчетен период.

§ 3. П равилникът се издава на основание 
чл. 7а от Закона за насърчаване на научните 
изследвания.

М инистър: 
Тодор Танев

П рилож ение № 1 
към чл. 9, ал. 2

Списък на научните области и научните 
направления

Научни области Научни направления
1. Хуманитарни нау

ки и изкуства
Филология
История и археология 
философия 
Религия и теология 
Теория на изкуствата 
И з о б р а з и т е л н о  и з 
куство
Музикално и танцово 
изкуство
Театрално и филмово 
изкуство

Научни области Научни направления
2. С оци алн и , с то 

пански и правни 
науки

Социология, антропо
логия и науки за кул
турата 
Психология 
Политически науки 
Социални дейности 
Обществени комуни
кации и информацион
ни науки 
Право
Администрация и 
управление 
Икономика 
Туризъм
Теория и управление 
на образованието 
Педагогика 
Педагогика на обуче
нието по ....

3. Природни науки, 
математика и ин
форматика

Физически науки 
Химически науки 
Биологически науки 
Науки за земята 
Математика 
Информатика и ком
пютърни науки

4. Технически науки Машинно инженерство 
Електротехника, елек
троника и автоматика 
Комуникационна и ком- 
пютърна техника 
Енергетика 
Транспорт, корабопла
ване и авиация 
Материали и материа- 
лознание
Архитектура, строител
ство и геодезия 
Проучване, добив и 
обработка на полезни 
изкопаеми
Химични технологии 
Биотехнологии 
Хранителни технологии 
Общо инженерство

5. Аграрни науки и 
ветеринарна м е
дицина

Растениевъдство 
Растителна защита 
Животновъдство 
Ветеринарна медицина 
Горско стопанство

6. Здравеопазване и 
спорт

Медицина 
Стоматология 
Фармация 
Обществено здраве 
Здравни грижи 
Спорт
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П рилож ение № 2 
към  чл. 14

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
за оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от организациите

Критерий Показатели Метод за оценка Формула за Формула за оценка по
№ показател оценка по по

казател
критерий

1. Научни ре
зултати през 
отчетния пе
риод (II)

1.1.
(«)

Брой научни пуб
ликации, които са 
реферирани и инде
ксирани в световни 
вторични литератур
ни източници (А)

Броят на публика
циите (А) се раз
деля на броя на 
изследователския 
състав на органи
зацията (Л9

а=Л/У II = а+Ь+10Ь1+ 4+8+ И + /

1.1.1.
(Ь)

Брой на научните 
публикации, част от 
1.1, които са публику
вани в издания с им- 
пакт фактор, 1Р (\УеЬ 
оГ Заепсе) и импакт 
ранг 8Л1 (8СОРШ) 
(В)

Броят на публика
циите (В) се раз
деля на броя на 
изследователския 
състав (7\9

а=я/у

1.1.2.
(Ь1)

Брой научни публи
кации, публикувани 
в първите 10 % на 
списанията с импакт 
фактор в съответната 
научна област (В1)

Броят на публика
циите (В1) се раз
деля на броя на 
изследователския 
състав (У)

Ь 1 = в т

1.2.
№

Брой монографии (И) Броят на моногра
фиите (й) се раз
деля на броя на 
изследователския 
състав (У)

4=0/ЛГ

1.3.
(е)

Брой цитати/отзиви 
на научни публика
ции на изследовател
ския състав на на- 
учната организация, 
появили се в научната 
литература през от
четния период (С)

Броят на цитатите/ 
отзивите от отчет
ната година (С) се 
разделя на броя на 
изследователския 
състав

Я=С/У

1.4.
(А)

У среднен спрям о 
щатния изследовател
ски състав А-индекс 
по данни на 8СОР118

Сумират се стой
ностите на доку
м ен ти р ан и те  в 
8СОР118 А-индекси 
на всички членове 
на научната орга
низация и резулта
тът се разделя на 
броя на изследова
телския му състав 
(М)

1 *
л = —5 > ,

У м

1.5.
т

•Брой патенти:
-  регистрирани па
тентни заявки
-  патенти
-  патенти, резултат от 
сключени договори с 
фирми (Р)

Сборът от трите 
показателя пот. 1.5 
(Р) се разделя на 
броя на изследова
телския състав(Щ

/=Е/У
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Критерий Показатели
№ показател

Метод за оценка Формула за 
оценка по по

казател

Формула за оценка по кри
терий

2. Научен ка
пацитет през 
отчетния пе
риод (Ъу

2.1.
(«У

2.1.1.

о»;

2 .1.2 .

(п)

2.2.

(т)

2.2.1.

2.2 .2 .

Брой сътрудници на 
научната организа
ция, които имат поне 
образователната и на- 
учна степен „доктор“
ГЛУ

Броят на сътрудни
ците с научна сте
пен (Лу се разделя 
на броя на изсле
дователския състав 
(*0

112 =  п ^+ п ^ п +т+^+V+^

Брой сътрудници, част 
от 2.1, които имат на
учната степен „доктор 
на науките“ (Лу

Броят на сътрудни
ците с научна сте
пен (N1) се разделя 
на броя на изсле
дователския състав
т ____________

п.! =

Брой сътрудници, част 
от 2.1, които имат 
академичната длъж
ност „професор“ (7\у

Броят на сътрудни
ците с научна сте
пен (Лу се разделя 
на броя на изсле
дователския състав
т ____________

Получени през отчет
ния период парични 
средства чрез систе
мата на научното про
ектно финансиране в 
България и в чужбина 
(К лв.)

Общата сума на 
получените чрез 
проекти парични 
средства (.К лв.) се 
разделя на броя на 
изследователския 
състав (№) и се по
лучава к лв.; чис
лото к се разделя 
на средната брутна 
годишна работна 
заплата на изсле
дователския състав
(/ л д )__________

т=кЦ=К№

Получени през отчет
ния период парични 
средства от външно 
за организацията про
ектно финансиране по 
национални и между
народни проекти (Р)

Общата сума на 
получените чрез 
проекти парични 
средства (.Р лв.) се 
разделя на броя на 
изследователския 
състав ( Т У )  и се по
лучава р  лв.; чис
лото р  се разделя 
на средната брутна 
годишна работна 
заплата на изсле
дователския състав
(/ л д )__________

Ч= р /1 = Ш

Получени през отчет
ния период парични 
средства от договори 
с български или чуж
дестранни предприя
тия (V)

Общата сума на 
получените чрез 
проекти парични 
средства (V лв.) се 
разделя на броя на 
изследователския 
състав (ТУ) и се по
лучава V лв.; чис
лото V се разделя 
на средната брутна 
годишна работна 
заплата на изсле
дователския състав
(/ л в )__________

у=г//=ОДУ
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Критерий Показатели Метод за оценка формула за 
оценка по по

казател

формула за оценка по кри
терий№ показател

2.3.
(г)

Брой защитили в от
четната година докто
ранти (Е)

Броят на защити
лите през годината 
докторанти (Е) се 
разделя на броя на 
изследователския 
състав (1Я)

г= Ш

3. Национална 
и международ
на разпознава- 
емост през от
четния период
(“з)

3.1.
ю

Брой членства в ре
дакционни колегии 
на научни списания, 
включени в световна
та система за рефери- 
ране, индексиране и 
оценяване (5)

Броят на членства
та (3) се разделя на 
броя на изследова
телския състав (Л/

из = $+(+к

3.2.
(0

Брой членства на 
организациите и на 
членовете на изсле
дователския състав 
на организациите в 
международни научни 
мрежи

Сборът от броя на 
членствата (Т) се 
разделя на броя на 
изследователския 
състав (И)

/= т

3.3.
(*)

Брой членства на 
организациите и на 
членовете на изсле
дователския състав 
на организациите в 
международни научни 
дружества

Сборът от броя на 
членствата (К) се 
разделя на броя на 
изследователския 
състав (И)

к = Ш

Забележка.
*) По показател 1.5. „Брой патенти“ се представя информация за всеки един от посочените компоненти.

Приложение № 3 
към  чл. 19, т. 5

СПРАВКА
за изпълнението и отчитането на финансираните проекти з а  г.

Наиме
нование 
на кон
курса/ 
година 
на обя
вяване1

Общ 
брой 

догово
ри за 

изпъл
нение 

на про
екти2

Етап
на

изпъл
нение:
меж

динен/
окон
чате
лен

Брой 
докто
ранти, 
участ
ващи в 
изпъл

нението 
на до
говори

Брой 
млади 
учени, 
участ
ващи в 
изпъл
нени
ето на 
дого
вори

Брой 
дого
вори, 

изпъл
нени в 
срок

Брой
завър
шили
дого
вори

Брой 
дого
вори 
с от

лична 
оценка 
на ре
зулта
тите3

Брой
пре
кра
тени
дого
вори

Пре
доста
вени 

финан
сови 
сред

ства в 
отчет
ната 

година 
(в ле
вове)

Общо 
пре

доста
вени 

финан
сови 
сред

ства за 
кон

курса 
(в ле
вове)

Брой 
научни 
публи
кации, 

резултат 
от при
ключи
ли про
екти, в 

т.ч. в из
дания с 
импакт 
фактор 
и им
пакт 

ранг (...)

Брой 
патенти, 
резултат 
от при

ключили 
проекти, в 
т.ч. реги
стрирани 
патентни 

заявки (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Забележки:
1 Описват се поименно всички конкурсни сесии, в които финансираните научноизследователски проекти 

са оценени от постоянните научноекспертни комисии през отчетната година.
2 Броят договори от колона 2 представлява сумата от броя договори в колони 6, 7 и 9 независимо от 

етапа на изпълнение, отразен в колона 3.
3 Броят договори от колона 8 представлява броят приключили изпълнението си договори, получили 

отлична оценка от съответната НЕК.
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