
  

Р У С Е Н С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т   “АНГЕЛ  КЪНЧЕВ”  
 
 
 

З А П О В Е Д 
 

№ 87 

Русе, 31.01.2021 г.  

 
 
Съгласно Наредба, обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 
01.01.2017 г., приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.на МОН за условията 
и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпус-
кани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши 
училища научна и художественотворческа дейност 
 

Н А Р Е Ж Д А М 
 

Приключването на проектите, финансирани през 2021 г., да стане 
съгласно графика в ПРИЛОЖЕНИЕ 1/2022. Колективите, не спазили 
сроковете в това приложение, да не бъдат допуснати до следващия 
конкурс на фонд НИ. 
 

Обявяването на конкурса за финансиране на проекти през 2022 г. 
да стане съгласно Наредбата в ПМС 233/10.09.2016 (ДВ бр. 73/16.09.-
2016 г.) и Актуализирана СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ за оценка, наблю-
дение и отчитане на резултати от конкурс за проекти, целево финан-
сирани от държавния бюджет на Русенски университет (22.02.2022 г.), 
включително графика в ПРИЛОЖЕНИЕ 2/2022, които да бъдат изложени 
на елекронната страница на Университета. 

 
 Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия академи-
чен състав на Русенския университет. 
 

 Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-
ректора по НИД. 
 

 
Р Е К Т О Р:          
     (акад. Христо Белоев, дтн ) 

ДА/ГД 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1/2022 
Г Р А Ф И К 

за приключване на проектите, финансирани от фонд „Научни изследвания” на 
Русенския университет през 2021 г. 

 

№ ДЕЙНОСТ СРОК 

1. Изготвяне на финансов отчет за 
изразходването на средствата по всеки 
проект – финансово-счетоводен отдел. 

23.12.2021 г. 

2. Написване на кратък отчет на проекта на 
български (1 стр.) и английски (1 стр.) – 
задължително по образеца на 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3/2021 от Система за 
оценяване 2021. Отчетът се изпраща на 
съответния зам.-декан по НИД. 

17.01.2022 г. 

3. Изработване на  табло-постер – 
задължително по образците на 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4/2021 от Система за 
оценяване 2021. Файловете за постера 
(8 бр.) се изпращат на катедра 
"Промишлен дизайн" на адрес 
ru_design_studio@abv.bg  
Същите материали да се изпращат и на 
НИС на адрес: bevstatiev@uni-ruse.bg 

15.02.2022 г. 

4. Аранжиране на постерната изложба.  24.02.2022 г. 

5. Издаване на заповед за назначаване на 
комисия за оценка на постерите.  
Класиране на постерите от комисията по 
информативност и атрактивност.  
Съставяне на протокол с предложенията 
на комисията. 
Издаване на заповед за награждаване 
на най-информативните и атрактивни 
постери с грамоти и парични премии. 
Отпечатване на грамоти. 

24.02.2022 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 

01.03.2022 г.  

6. Откриване на постерната изложба. 07.03.2022 г.  

7. Написване, рецензиране (от хабилити-
рано лице, извън състава на звеното) и 
обсъждане в катедрата на пълен отчет 
на всеки проект – съгласно ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 5/2021 и 6/2021 от Система за 
оценяване 2021.  
Приемане на отчета от ФС.  
Предаване на отчетите на инж. Галина 
Даскалова – инспектор НИД в комплект с 
рецензията и протокола от ФС. 

 
15.02.2022 г. 

8.  Написване, рецензиране (от хабилити-
рано лице, външно за Университета) и 
обсъждане в ректорския съвет на пълен 
отчет на инфраструктурните и интердис-
циплинарни проекти – съгласно ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ 5/2021 и 6/2021 от Система 
за оценяване 2021.  
Приемане на отчета от РС.  
Предаване на отчетите на инж. Галина 
Даскалова – инспектор НИД в комплект с 
рецензията и протокола от РС. 
 

 
15.02.2022 г. 



9. Аранжиране на изложбата на отчетите. 07.03.2022 г. 

10. Предаване на отчетите в библиотеката. 10.03.2022 г. 

11. Приемане и оценяване резултатите от 
конкурса за 2021 г. от Академичния 
съвет на Русенския университет. 

22.03.2022  г. 

12. Подаване на доклади и издаване на 
заповед за изплащане на хонорари на 
рецензентите. 

31.03.2022 г. 

13. Написване, отпечатване във вид на 
книга и CD и публикуване в сайта на 
университета на годишен отчет по НКР, 
вкл. отчети за резултатите от работата 
по всички проекти. 
Изпращане на отчета в МОН. 

30.03.2022 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2/2022 
Г Р А Ф И К 

за провеждане на конкурс за финансиране  на проекти 
от фонд „Научни изследвания” на Русенския университет 

през 2022 г. 
 

№ ДЕЙНОСТ СРОК 

1. Приемане от Академичния съвет на актуа-
лизация за 2021 г. на “Система от по-
казатели за оценка, наблюдение и отчи-
тане на резултати  от конкурс за проекти, 
целево финансирани от ДБ”, съгласно 
ПМС 233/10.09.2016 г. – 22.02.2022 

22.02.2022 г. 

2. Откриване на конкурса за финансиране на 
проекти със заповед на Ректора на 
Русенски университет и обявяване на 
електронната страница на Университета 

22.02.2022 г. 

3.  Предлагане на членове на Централната 
комисия от деканските съвети на 
факултетите – членовете на комисията не 
трябва да са ръководители на бъдещи 
проекти по ФНИ. 
Издаване на заповед от Ректора за 
назначаване на комисията. 

22.02.2022 г. 

4. Разпределяне на субсидията за НИР за 
инфраструктурни и интердисциплинарни 
проекти, по факултети и катедри.   

След 
получаването  
на бюджета 

5. Написване на заявки за финансиране на 
интердисциплинарни и факултетски 
проекти - по образец (препоръчително - по 
един проект от катедра). 

25.02.2022 

6. Рецензиране на заявките от двама 
рецензенти, единият от които 
задължително трябва да бъде външен, т.е. 
да няма договор с Русенски университет.  

04.03.2022 

7. Разглеждане и номиниране на заявките от 
катедрените и от факултетните съвети, 
както и на инфраструктурните и 
интердисциплинарни проекти от РС. 

07.03.2022 

8. Предаване на проектите в Централната 
комисия с рецензиите и протокола от ФС.  

10.03.2022 

9.  Предаване на инфраструктурните и 
интердисциплинарни проекти в Централ-
ната комисия с рецензиите и протокол на 
РС. 

10.03.2022 

10. Разглеждане и класиране на заявките от 
Централната комисия. 

15.03.2022 

11. Подаване на доклади и издаване на 
заповед за изплащане на хонорари на 
рецензентите на заявките. 

31.03.2022 

12. Сключване на договори с научните 
колективи – по образец. 

20.03.2022 

13. Отчитане на работата през  първото 
полугодие – предаване на кратки отчети - 
по образец 

16.06.2022 

14. Отчитане на работата през цялата година 
– предаване на кратки отчети -  
по образец 

16.12.2022 



    
Забележки: 
1. Разработването на новите заявки за финансиране на проекти да се извършва 

съгласно приетата от Академичния съвет актуализация за 2022 г. на “Система от 
показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултати  от конкурс за 
проекти, целево финансирани от държавния бюджет” с ПМС 233/10.09.2016 г., 
(актуализирана на заседание на АС от 22.02.2022 г.) 

2. Ще бъдат финансирани само проекти, които, съгласно план-програмата, ще 

приключат с РЕАЛЕН КРАЕН ПРОДУКТ (научни публикации, реферирани и 
индексирани в световни вторични литературни източници; научни пуб-
ликации в издания с импакт фактор (Web of Science), импакт ранг (Sсo-
pus) и Harzing’s Publish or Perish, Австралия (Google Scholar); регистрирани па-
тентни заявки, патенти и патенти, резултат от сключени договори с 
фирми; статии в сборници от научни конференции, представени в 
Conference Proceedings в Thomson Reuters и/или SCOPUS; монографии; 
защитили докторанти), съответстващ по качество и обем на предоставе-
ното финансиране, който може да се използва в учебно-изследователската 
дейност на университета. 

3. Насочване на средства в размер до 30% от отпуснатите средства за присъща 
НИД в постоянна партида „Текущо финансиране и подпомагане“ и приемане от 
АС на Русенския университет на реда за разходването и показателите за оценка, 
наблюдение и отчитане на резултатите. 

4. По предложение на ректорския съвет ще бъдат целево финансирани инфра-
структурни и интердисциплинарни проекти с общоуниверситетско значение, след 
приемане на заявките (изготвени по общия ред на конкурса за ФНИ) за подобни 
проекти от Централната комисия. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3/2022 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3/2022 
с формулярите за кратките отчети е на отделен файл.  

 
 

МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФАЙЛОВЕ ОТ ПРЕДНИ ГОДИНИ ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
1-ви вид (3 + 3 + 2) 

 

 
 
 
 
 
 



 

2-ри вид (3 + 2 + 3) 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5/2022 
 

Изисквания към съдържанието на отчетите 
за резултатите от работата по научноизследователски проекти 

(Примерно съдържание на отчета) 
 

Титулната страница на отчета трябва да бъде като показания по-горе обра-
зец. Отчетът трябва да бъде с ламинирани корици и да е подвързан с пластмасов 
„гребен”. Изготвя се в два екземпляра. 

 
Анотация 
Увод  
 
I Глава  
Анализ на състоянието на проблема  
... 
Изводи  
Цел и задачи на проекта  
 
II Глава  
Теоретични изследвания  
... 
Изводи 
 
III Глава  
Практическо решаване на проблема  
... 
Изводи 
 
IV Глава  
Експериментални изследвания 
... 
Изводи 
Общи изводи (обобщение на частните изводи след всяка глава) 
Предложения за използване на резултатите и виждания за насоките на по-
нататъшната работа  
Използвана литература  
Приложения  

• Копия на публикуваните или приети за публикуване доклади и статии; 

• Служебни бележки за внедряване и ефект; 

• Др. 
Справка за научните, научноприложни и приложни приноси (предложени, разра-
ботени, създадени нови или модифицирани методи, методики, алгоритми, модели, 
устройства, технически и/или програмни системи и др. с доказана полезност за 
практиката; от приносите трябва да се разбира, че поставените задачи са решени и 
то - с използване на научни методи и средства и че целта на проекта е постигната). 
Финансов отчет – изготвя се от счетоводството на университета, за да се направи 
съпоставка между план-сметката и действителните разходи по пера. 
 

Забележка: Желателно е отчетът да бъде така написан, че да може да послужи за 
зачисляване в докторантура или при защита на дисертация. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6/2022 
 

Критерии за оценяване на резултатите 
и процедура за приемането на отчетите 

 
За всеки отчет факултетната експертна комисия определя рецензент, който 

трябва да е хабилитирано в съответната научна област лице и да бъде извън 
състава на звеното, в което е разработен проектът. За инфраструктурните и ин-
тердисциплинарни проекти в параграф (II) е представена процедурата за 
оценяване. 

Рецензията трябва бъде написана в съответствие с единните критерии за 
наблюдение, оценка и отчитане на резултатите от проектите (Приложение 
към Система за приложение на Наредбата в ПМС 233/10.09.2016 (ДВ бр. 73/-
16.09.2016 г.) актуализирана с решение на АС от 22.02.2022 г. и да съдържат 
отговори на следните въпроси: 

• Проектът съответства ли на утвърдените приоритети? 

• Изпълнени ли са задачите на проекта? 

• Постигната ли е поставената цел? 

• Има ли научни, научноприложни и приложни приноси и в какво се заключа-
ват те? 

• Проектът завършва ли с РЕАЛЕН КРАЕН ПРОДУКТ, какъв е той (научни пу-
бликации, реферирани и индексирани в световни вторични литературни 
източници; научни публикации в издания с импакт фактор (Web of Scien-
ce), импакт ранг (Sсopus) и Harzing’s Publish or Perish, Австралия (Google Scho-

lar); регистрирани патентни заявки, патенти и патенти, резултат от 
сключени договори с фирми; статии в сборници от научни конференции, 
представени в Conference Proceedings в Thomson Reuters и/или SCOPUS; 
монографии; защитили докторанти)  и съответства ли на обема на финан-
сирането? 

• Има ли осъществени действия по защита на интелектуална собственост? 

• Какво е количеството и качеството на направените публикации? Колко                
от тях са на докторанти и студенти? 

• Колко докторанти и студенти са участвали реално в работата по проекта и 
спомага ли това за кадровото развитие на Университета?  

• Целесъобразно ли са изразходвани отпуснатите средства? 

• Отчетните оценки се дават по точковата система, обявена при старти-
рането на конкурса. 

• ПРЕПОРЪКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ. 

• Други - по преценка на рецензента. 

(I) Отчетите се докладват на заседание на съответната катедра, а след това и 
пред Факултетния съвет (ФС). След прочитането на рецензиите и обсъждането на 
отчета, ФС гласува решение за неговото приемане или не приемане и дава обща 
оценка „изпълнен“ (всеки проект, при който сумата от точките за планирани, но 
неизпълнени дейности надвишават 15% от общата точкова оценка за проекта, 
определена от съответната комисия на факултетно или университетско ниво се 
счита за „неизпълнен“. Например, ако даден проект е оценен със 100 точки, се 
допуска общо неизпълнение на планирани дейности до 15 точки.) за резултатите 
от работата на колектива.  

На рецензентите се заплаща хонорар в размер до 50 лв. Хонорарът се 
определя от ФС в зависимост от качеството и обема на рецензията и се указва в 
съответен доклад до зам.-ректора по НИД.  



Оригиналът на отчета, заедно с рецензията и протокола от заседанието на 
ФС се предава в Централната комисия за утвърждаване. Приетите отчети чрез 
секретаря на Централната комисия – инспектор НИД се представят на изложба. 
Отчетът се предава в Университетската библиотека след приключването на 
изложбата. 

(II) Отчетите на общоуниверситетските и инфраструктурни проекти се док-
ладват на заседание на Ректорския съвет (РС). След прочитане на рецензиите и 
обсъждане на отчета, РС гласува решение за неговото приемане или не приемане 
и дава обща оценка „изпълнен“ (всеки проект, при който сумата от точките за 
планирани, но неизпълнени дейности надвишават 15% от общата точкова оценка 
за проекта, определена от съответната комисия на факултетно или универ-
ситетско ниво се счита за „неизпълнен“. Например, ако даден проект е оценен 
със 100 точки, се допуска общо неизпълнение на планирани дейности до 15 
точки.) за резултатите от работата на колектива.  

На рецензентите на общоуниверситетските и инфраструктурни проекти се 
заплаща хонорар в размер до 50 лв. Хонорарът се определя от РС в зависимост 
от качеството и обема на рецензията и се указва в съответен доклад до зам.-
ректора по НИД.  

Оригиналът на отчета, заедно с рецензията и протокола от заседанието на 
РС се предава в Централната комисия за утвърждаване. Приетите отчети чрез 
секретаря на Централната комисия – инспектор НИД се представят на изложба. 
Отчетът се предава в Университетската библиотека след приключването на 
изложбата. 

Вторият екземпляр се съхранява от ръководителя на колектива. 

 
 


