
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

 

ПОКАНА 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна 

програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа (Петър Берон и НИЕ). 
 

 

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука 

и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата. 

Обща цел на програмата 

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши 

училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати 

(Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в 

България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна 

среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.     

Специфични цели: 

а) привличане в България на перспективни учени с международно  признати научни резултати и 

подпомагане на тяхната бърза реинтеграция в българските висши училища и научни организации; 

б) насърчаване и подпомагане на интензивната изследователска дейност на учените по оригинални и 

конкурентни теми, без да се ограничават темите и научните области на изследванията (bottom-up 

подход); 

в) подпомагане на бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, с 

международно признати научни резултати, позволяващи развитието на съвременни конкурентни научни 

направления в България; 

г)  повишаване качеството на висшето образование в България чрез трансфер на съвременни научни 

направления, знания, умения и технологии към обучителния процес и принос за откриване на нови 

таланти в България; 

д)   трансфер на знания и умения към базовата организация. 

 

Стипендиите на “П. Берон” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в 

международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, 

в коя от осемте научни области попада темата на изследването им: 

• Химия (CHE) 

• Обществени и хуманитарни науки (SOC) 

• Икономически науки (ECO) 

• Информатика и инженерни науки (ENG) 

• Околна среда и науки за Земята (ENV) 

• Науки за живота (LIF) 

• Математика (MAT) 

• Физика (PHY) 

Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област. 

 

 



 

 

1. Прогнозен бюджет по покана 2019 г. : 

 
Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2019 година е 1 235 000 лв. Той 

се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за 

съответния панел. 

Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 

000 лв. месечно. 

 

2. Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен 

проект: 

 

Размерът на средствата за конкретен проект е определен в специфичните условия за всяка от 

програмите.  

Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове. 

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на 

проекта.  

 

 

3. Срок за изпълнение на проекта: 

 

Продължителността на субсидията по програма „П. Берон“ е между 12 и 24 месеца. 

 

4. Срок за подаване на проектните предложения 

 

Публикуване на покана до 31.07.2019 

Начало на срока за кандидатстване 05.08.2019 

Краен срок за подаване на предложения 20.09.2019 

Проверка за допустимост 1.10.2019 

Оценка на предложенията 20.11.2019 

Информация за резултата от оценката 25.11.2019 

Ориентировъчна дата за подписване на 

договор 

1.12-10.12.2019 

Индикативни дати за прехвърляне на 

безвъзмездните средства 

1.12-10.12.2019 

Възможна начална дата на дейността 22.01-2.05.2020 

 

Предложенията следва да се подадат по електронен път. Документите, посочени в Общото ръководство 

за националните научноизследователски програми, трябва да бъдат представени на български език пред 

Фонд „Научни изследвания“ (финансиращия орган). 

Предложението следва да бъде изготвено на английски език от изследователя в сътрудничество с 

кандидатстващата организация, която се представлява от научния ръководител в рамките на 



 

 

предложението. Перспективният изследовател и научния ръководител не могат да бъдат едно и също 

лице. Административните форми се подават и на български език. 

Подаването на предложението (и други действия, които следват тази процедура, като например 

оттегляне) е отговорност на базовата организацията, представлявана от научния ръководител. 

Електронно подаденото предложение трябва да бъде подписано по електронен път от официалния 

представител на кандидатстващата организация и подадено не по-късно от 17:00 часа (Българско време) 

на датата на крайния срок за подаване на проектните предложения. За да се избегне пропускане на 

крайния срок, предложението следва да се изпрати възможно най-скоро.  

Допустимо е изследовател да участва само с едно предложение. 

 

5. Изисквания към кандидатите и проектите. 

Допустими кандидати:  

По програмата „Петър Берон и НИЕ“ кандидатстват съвместно кандидат-изследовател и българско 

висше училище или научна организация, в която ще бъде осъществен проекта (кандидат-базова 

организация).  

Финансирането по ННП се предоставя на базовата организация, която осъществява административно и 

финансово обслужване на проекта и осигурява необходимите условия за неговото осъществяване. 

Условията, на които трябва да отговаря изследователя, са определени в текста на ННП и специфичните 

условия за програмата. 

Допустими базови организации по настоящите процедури за подбор на проекти са само кандидати, 

които са: 

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА 

да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор" 

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат 

обучение по образователна и научна степен "доктор" 

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА.  

На основание на акредитацията на бившия Национален институт по метеорология и хидрология – БАН 

за провеждане на обучение по образователна и научна степен "доктор", предоставена от НАОА до 2020 

год., допустими кандидати по настоящия конкурс са новооткритите научни организации Национален 

институт по метеорология и хидрология към МОН и Институт за изследване на климата, атмосферата и 

водите – БАН. 

Кандидатите – базови организации по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за 

изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и 

да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.  

Кандидатите – базови организации по процедурата трябва да са субекти:  

 осъществяващи научни изследвания;  

и 

 чиито дейности са изцяло с нестопански характер  

или  

 чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени 

и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с 

тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът 

упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки 

вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за 

осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани. 

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само 

за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид 

стопански дейности, включително и следните: 



 

 

 научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл; 

 консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл; 

 отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването). 

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите – базови организации 

следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания и да 

поемат неотменим ангажимент за широко разпространение на резултатите от фундаменталните научни 

изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази 

данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др. 

 

Изследователят трябва да е перспективен изследовател. Периоди на неактивност в областта на 

изследванията (например безработица, периоди на заетост извън изследователската дейност, отпуск по 

майчинство или болест) не се отчитат като време на изследователския опит. 

Изследователят може да е от всякаква националност. Не се прилагат възрастови ограничения. 

Изследователят трябва да се премести или да се е преместил от друга страна на територията на 

България, където се намира бенефициентът. 

Изследователят не може да е пребивавал или да е осъществявал основната си дейност (работа, 

проучвания и т.н.) в България повече от 12 месеца в рамките на трите години непосредствено преди 

крайния срок на кандидатстване. Задължителната национална служба, кратките престои, като празници 

и времето, прекарано като част от процедура за получаване на статут на бежанец (съгласно Женевската 

конвенция от 1951 г. и Протокола към нея от 1967 г.), не се вземат предвид. 

 

6. Партньорство и допустимост на партньорите 

 

По настоящата процедура един кандидат – изследовател не може да участват с повече от едно проектно 

предложение. 

Организации – партньори не са допустими. 

В процеса на изпълнение на дейностите по проекта бенефициентите могат да възложат на изпълнители 

извършването на определени допълващи дейности по проекта, посредством състезателни, прозрачни, 

недискриминационни и безусловни тръжни процедури, отговарящи на т.89-т.96 от Известие на 

Комисията, относно понятието за държавна помощ, посочено в чл.107, §1 от ДФЕС(2016C 262/01). В 

случаите, когато бенефициентите се явяват възложители по смисъла на чл. 5 или чл. 6 от Закона за 

обществените поръчки1 (ЗОП), изборът на изпълнители се осъществява по реда на ЗОП. Изпълнителите 

в процедури по възлагане дейности по изпълнението на проекта не са партньори.  

 

7. Критерии за недопустимост на проектните предложения 

 

По настоящата процедура за конкурс са недопустими проектни предложения: 

- включващи дейности, които вече са финансирани от други източници; 

- които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за 

финансиране на проекта по настоящата процедура. 

 

Поканата се публикува в централен ежедневник и на интернет страниците на Министерство на 

образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“. 

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите на интернет 

страницата на Фонд „Научни изследвания“. 

http://www.fni.bg 

                                                 
1 Обн. ДВ бр. 13 от 16 Февруари 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г.  


