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Цел и параметри на процедурата
• Целта на процедурата е да се пилотира нов модел за развитие на изследователските университети, чрез 

финансиране създаването и реализирането на Стратегически научноизследователски и иновационни 

програми за развитие.

• Прогнозен общ бюджет на процедурата: 236 000 000 лв.

• Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 42 месеца (но не по-съкно от 30.06.2026 г.)

• Начална дата: 1 януари 2023 г., или датата на подписване на договора за финансиране, ако е след тази дата

Група Висше училище Финансиране

Група 1 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 44 000 000 лв. 

Медицински университет – София 44 000 000 лв. 

Група 2 Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 28 000 000 лв. 

Медицински университет – Пловдив 28 000 000 лв. 

Технически университет – София 28 000 000 лв. 

Група 3 Химикотехнологичен и металургичен университет - София 20 000 000 лв. 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 20 000 000 лв. 

Група 4 Тракийски университет – гр. Стара Загора 12 000 000 лв. 

Медицински университет – Плевен 12 000 000 лв. 



Режим на държавни помощи

• Дейностите по програмата са с нестопанска цел, т.е. като такива, публичното им финансиране не попада в 

приложното поле на член 107, параграф 1 от Договора за функциониране на ЕС. Счетоводните системи на 

организациите трябва да разграничават стопанските и нестопанските дейности, техните разходи, финансиране и 

приходи, така че да се избегне ефективно кръстосаното субсидиране. 

• Към неикономическите дейности спадат основни дейности, свързани с обучение и повишаване на квалификацията, 

независими научни изследвания, включително съвместни научни изследвания, при които организацията за научни 

изследвания и разпространение на знания участва в ефективно сътрудничество, широко разпространение на 

резултатите от научните изследвания при неизключителни и недискриминационни условия. Реинвестирането на 

приходите от дейностите по трансфер на знания, извършени от организациите за научни изследвания и 

разпространение на знания, финансирани по програмата, в основните им дейности с нестопанска цел, определя 

дейностите по трансфер на знания като нестопански. 

• Основен документ: Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации



Процедура по оценка и подписване на договор за финансиране

*Процедурата не е конкурентна, целта на оценяването е гарантиране качеството на програмите и тяхното усъвършенстване

Проектно предложение – подаване чрез ИСУН 

(https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active): 

Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие (на български и английски език)

и приложения и декларации към нея

Проверка за административно съответствие и проверка за допустимост (съгласно карти, посочени в Поканата)

При установяване на непълноти или несъответствия – възможност за коригиране за 1 седмица

Оценка на административен, финансови и оперативен капацитет (съгласно карта, посочена в Поканата)

Научна оценка

Панел от независими международни оценители; броят на панелите (по ERC) и научният профил на оценителите зависи от 

броя и темите на научните програми. Всеки оценител ще представи доклад с коментари и препоръки.

до 21 октомври - представяне на оценителни доклади;
от 1-5 ноември – дискусия на заключенията в оценителните доклади между научните групи и оценителния панел;
до 12 ноември – представяне на коригирани Стратегически научноизследователски и иновационни програми (вкл. и след 
индивидуални дискусии с оценители, ако е необходимо);
до 15 ноември – решение за финансиране;
до 15 декември 2022 г. подписване на договори за финансиране.



Основни дейности
№ Дейност Препоръчителен бюджет

3.1 Научни и научно-приложни изследвания насочени към стратегическите за
висшето училище области

- Научни групи на водещи изследователи от университета

Не по-малко от 30%

3.2 Привличане на водещи изследователи в стратегически за висшето училище
научни области

- Научни групи на привлечени външни изследователи/експерти

Не по-малко от 10%

3.3 Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето
училище

- Специализации, сътрудничество, разпространение на резултати, …

10-15%

3.4 Научно-приложни изследвания, насочени към иновации или интелектуална
собственост

- Проекти за научно-приложни изследвания

10-15%

3.5 Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер

- Изграждане и развитие на капацитет, защита на ИС

До 10%

4.1 Управление изпълнението на програма До 10%



Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

1. Опит и достижения на изследователския университет

1.1. Обща информация за университета 

1.2. Научни направления, в които университетът е най-добре представен в международен план

1.3. Други научни направления, в които университетът има потенциал да достигне високи научни резултати 

2. Визия за развитие

3. Обхват и реализация на програмата

3.1. Научни и научно-приложни изследвания насочени към стратегическите за висшето училище области

3.2. Привличане на водещи изследователи в стратегически за висшето училище научни области

3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище

3.4. Научно-приложни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост

3.5. Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер

4. Управление на програмата

4.1. Органи за управление

4.2. Разпределение на бюджета 

5. Индикатори за изпълнение на програмата



Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

1. Опит и достижения на изследователския университет

1.1. Обща информация за университета 

Оценителите да добият обща представа за университета

Кратко представяне на университета (факултетите, преподавателския състав, бюджет, брой студенти и докторантите). 

Направленията, в които университетът провежда научни изследвания, и брой на публикациите в международните бази 

данни Scopus и Web of Science към 2020 г. общо за университета.

1.2. Научни направления, в които университетът е най-добре представен в международен план

Водещите учени/научни групи, които имат основен принос към определянето на висшето училище за изследователско и 

които ще бъдат финансирани целево по Програмата - кратък текст за научните направления, в които работят групите.

Информацията за отдените водещи учени и научни групи ще бъде обединена с описанието на работните им програми.

1.3. Други научни направления, в които университетът има потенциал да достигне високи научни резултати 

Възможност за целево финансиране и на други научни групи от области, за които международните бази данни не дават 

пълна информация или не попадат в групите по т. 1.2, но които са необходими за развитието на университета.

Финансирането за такива групи не може да бъде повече от 20% от средствата за компонент 3.1. на Програмата. 



Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

2. Визия за развитие

В тази част е необходимо да се представи логическата връзка между елементите на Програмата, така че да се добие ясна 

представа за целта за развитие на университета. 

Представената информация трябва да отговори на въпроса как финансирането на Програмата ще доведе до надграждане 

на вече описаното в част „Опит и достижения“. 



Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

3. Обхват и реализация на програмата

3.1. Научни и научно-приложни изследвания насочени към стратегическите за висшето училище области

В тази секция трябва да се представи кратко описание на предвидените научни и научно-приложни изследвания на научните 

групи, посочени в т. 1.2 и т. 1.3, които са с ръководител - водещ учен от съответния университет, и които ще бъдат 

финансирани по Програмата. Водещият учен трябва да бъде назначен на академична длъжност в съответния университет и 

да остане на такава длъжност по време на изпълнение на програмата.

Очакваните резултати от програмите трябва да допринасят за постигане на индикаторите към Програмата (т. 5). За 

улесняване на оценката на програмите, трябва да бъде представена таблица с поредните номер на групите, името на 

водещия изследовател и наименованието/тематиката на групата, като се следва реда на групите, посочени в т. 1.2 и 1.3.

Всяка от научните групи трябва да представи като Приложение към т. 3.1 кратка научна програма за изследователските си 

намерения за периодa 1.01.2023 – 30.06.2026 г. Програмата трябва да бъде ясна, структурирана и конкретна.

Научната програма на всяка група ще бъде оценявана като част от общата оценка на Стратегическата научноизследователска 

и иновационна програма.

№ Име на групата Водещ изследовател Тематика

3.1.1

3.1.2



Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

3. Обхват и реализация на програмата

3.1. Научни и научно-приложни изследвания насочени към стратегическите за висшето училище области

Сума за финансиране на научната програма на всяка научна група: между 1 и 2 милиона лева.

Финансиране на научни групи на водещи изследователи или привлечени водещи учени/експерти за провеждане на научни
и научно-приложни изследвания:

 осигуряване на необходимите условия за провеждане на научни изследвания и иновации (ремонт на помещения и

обновяване на работната среда, закупуване на апаратура, материали, анализи и др.);

 средства за заплащане на персонала в научната група и повишаване на неговата квалификация (вкл. и за назначаване

на млади учени, докторанти, пост-докторанти, старши сътрудници; дългосрочни специализации и др., подготовка на

експерти за индустрията);

 разпространение на резултатите (участие в международни мрежи, сътрудничество, научни публикации, участие в и

организиране на международни конференции, подготовка и защита на патенти и др.)

Не се предвиждат ограничения в разпределение на разходите по отделните компоненти в рамките на научната група.



Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

3. Обхват и реализация на програмата

3.1. Научни и научно-приложни изследвания насочени към стратегическите за висшето училище области

Минималното работно време за водещ изследовател по програмата е 50% от работното време (4 ч./ден); може да бъде

намалено до 25% при обоснована необходимост. За останалите длъжности не е предвидено минимално работно време като

заплащането става на основание на трудов договор с университета.

Месечно заплащане (с включени плащания от работодателя): 

водещ изследовател (R4) – 6000 лв.; установен изследовател (R3) – 6000 лв.; старши сътрудник (R2) – 4500 лв.; 

пост-докторант (R2) – 3500 лв.; млад учен (R1) – 2000 лв.; неакадемичен персонал (технически, административен)  - 1400 лв. 

С решение на Управителния комитет посочените стойности за всички длъжности може да бъдат увеличени с до 50% в 

рамките на програмата като увеличението може да бъде за целия период или да се променя периодично. Всички стойности 

се отнасят за работа на пълно работно време по програмата и се намаляват пропорционално при намалено работно време. 

Допустимо е водещият учен, както и учените от научната група, да работят по проекта и без да получават възнаграждение от 

проекта ако тази дейност е допълнена в длъжностната характеристика към трудовия им договор с университета. 



Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

3. Обхват и реализация на програмата

3.2. Привличане на водещи изследователи в стратегически за висшето училище научни области

В тази секция трябва да се представи кратко описание на предвидените водещи учени, външни за университета, или 

експерти от практиката, от чужбина или от страната, които да бъдат привлечени да направят научна група в съответния 

университет. Планираните нови научни групи трябва да бъдат в научни области, допълващи наличния научен капацитет в 

стратегическите научни направления като се аргументира привличането на съответния учен/експерт и как неговата работа 

ще бъде обвързана с останалите водещи научни групи. 

Всеки привлечен водещ учен/експерт ще изпълнява функциите на ръководител на научна група и трябва да представи 

научна програма съгласно Приложение към т. 3.2, което е аналогично на Приложението към т. 3.1. Научната програма на 

всяка група ще бъде оценявана като част от общата оценка от оценителния панел.

Водещите изследователи/експерти могат да работят по проекта по трудов или граждански договор. Отчитането на 

дейностите по договора се извършва с времеви лист на месечна база. За целите на програмата минимална заетост на 

водещ привлечен изследовател по програмата е 25%, не по-малко от 3 месеца всяка година. 

№ Име на групата Водещ изследовател Тематика

3.2.1

3.2.2



Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

3. Обхват и реализация на програмата

3.2. Привличане на водещи изследователи в стратегически за висшето училище научни области

Сума за финансиране на научната програма на всяка научна група: между 1 и 2 милиона лева.

Финансиране на научни групи на водещи изследователи или привлечени водещи учени/експерти за провеждане на научни
и научно-приложни изследвания:

 осигуряване на необходимите условия за провеждане на научни изследвания и иновации (ремонт на помещения и

обновяване на работната среда, закупуване на апаратура, материали, анализи и др.);

 средства за заплащане на персонала в научната група и повишаване на неговата квалификация (вкл. и за назначаване

на млади учени, докторанти, пост-докторанти, старши сътрудници; дългосрочни специализации и др., подготовка на

експерти за индустрията);

 разпространение на резултатите (участие в международни мрежи, сътрудничество, научни публикации, участие в и

организиране на международни конференции, подготовка и защита на патенти и др.)

Не се предвиждат ограничения в разпределение на разходите по отделните компоненти в рамките на научната група.

По т. 3.2, когато привлечените водещи учени/експерти идват от друга държава или населено място, при формирането на

бюджета на групата трябва да се предвидят средства за настаняване по време на изпълнение на програмата.



Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

3. Обхват и реализация на програмата

3.2. Привличане на водещи изследователи в стратегически за висшето училище научни области

Водещите изследователи/експерти могат да работят по проекта по трудов или граждански договор. Отчитането на

дейностите по договора се извършва с времеви лист на месечна база. За целите на програмата минимална заетост на

водещ привлечен изследовател по програмата е 25%, не по-малко от 3 месеца всяка година. За останалите длъжности не е

предвидено минимално работно време като заплащането става на основание на трудов договор с университета.

Месечно заплащане (с включени плащания от работодателя): 

водещ изследовател (R4) – 6000 лв.; установен изследовател (R3) – 6000 лв.; старши сътрудник (R2) – 4500 лв.; 

пост-докторант (R2) – 3500 лв.; млад учен (R1) – 2000 лв.; неакадемичен персонал (технически, административен)  - 1400 лв. 

Тези стойности може да бъдат увеличени с до 50% в рамките на програмата. Всички стойности се отнасят за работа на пълно 

работно време по програмата и се намаляват пропорционално при намалено работно време. 

Допустимо е привлеченият водещ учен/експерт, както и учените от научната група, да работят по проекта и без да получават 

възнаграждение от проекта като сключват с университета договор за безвъзмездно изпълнение на дейностите. 

Изпълнението на дейностите се удостоверява с времеви лист на месечна база. 
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3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище

В тази секция трябва да се представят намеренията за международно сътрудничество и повишаване на научната 

експертиза като се дава възможност за финансиране на с тази цел и на учени, които работят в стратегическите научни 

области, но не са част от научните групи, посочени в т. 3.1 и 3.2. 

Финансирането включва:

• посещения на учени от университета в организации или фирми в чужбина и на чуждестранни учени/експерти във 

висшето училище за осъществяване на сътрудничество;

• краткосрочни специализации на изследователи в чужбина;

• участие на учените от университета в конференции, семинари и др. (научни или в съответната индустриална област);

• организиране на научни конференции, семинари, школи и др.

Не се предвиждат ограничения в разпределение на разходите по отделните компоненти на предвидените дейности и не се 

изисква предварително разпределение по отделните дейности.

Препоръчително е 70% от общите разходи за дейностите, описани в тази секция, да са за учени, които работят в 

стратегическите научни области, а с останалите средства да се финансират дейности на учени от други научни 

направления. 
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3.4. Научно-приложни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост

В тази секция се предвижда финансиране на вътрешни за университета проекти за провеждане на научно-приложни 

изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за защита на интелектуална собственост или имат 

потенциал за иновации. 

Тъй като предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура не попада в приложното поле на член 

107, параграф 1 от Договора за функциониране на ЕС, и тези научно-приложни изследвания трябва да отговарят на 

изискването на Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации за фундаментални научни 

изследвания: експериментална или теоретична дейност, предприета с основна цел за придобиване на нови знания за 

фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било пряко търговско 

приложение или използване.

Университетът самостоятелно организира вътрешен конкурс за проектни идеи, който няма да бъде обект на оценка. В него 

могат да участват проекти на отделни учени или на научни групи. В случай, че става въпрос за учен или научна група, които 

се финансират по т. 3.1 или 3.2, то тогава този проект не трябва да е част от научната програма на съответната група. 
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3.4. Научно-приложни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост

С финансирането на проектен принцип могат да се покриват следните разходи:

• осигуряване на необходими условия за провеждане на научни изследвания и иновации (ремонт на помещения и 
обновяване на работната среда, закупуване на апаратура, материали и др.);

• заплащане на персонал за работа по проекта;

• други необходими разходи за изследванията, осъществяване на международно сътрудничество, представяне или 
защита на резултатите от изследванията.

Не се предвиждат ограничения в разпределение на разходите по отделните компоненти в рамките на проекта. Ставките за 
заплащане на колектива за работа по проекта не може да надвишава това, определено за групите по т. 3.1 и 3.2 от 
Указанията за изготвяне на Програмата.

Препоръчително е проектите да са със срок на изпълнение до 2 години. 

Сумата за проект е около 200 000 лв.
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3.5. Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер

В тази секция е необходимо да предвидите дейности за сформиране и/или укрепване на капацитета на звената за 

технологичен трансфер в изследователските университети, включително обучения, обмяна на опит, подготвяне на 

документация и защита на интелектуална собственост. 

За тези дейности се предвиждат следните разходи:

• Разходи за персонал за сформиране и/или укрепване на капацитета на звената за технологичен трансфер;

• Разходи за обучения на персонала на звената, на преподаватели и студенти в университета, обмяна на опит и др.; 

• Разходи за подготвяне на документация и защита на интелектуална собственост, консултации с външни експерти по 

комерсиализация и др. 
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4.1. Органи за управление

Управителен комитет – осъществява оперативното ръководство. 
Препоръчителният брой на членовете е не повече от 5 човека. За изпълнение на дейността си, членовете на комитета се 
назначават на трудов договор, като тяхното заплащане за пълен работен ден не може да надвишава заплащането на 
ръководителите на групите по т. 3.1.
Членовете на Управителния комитет не могат да бъдат изследователи, които са част от научните групи, обект на 
финансиране от програмата. 
Двама представители на финансиращия орган ще участват като наблюдатели в заседанията на комитета. 

Управителният комитет ще отговаря за организирането на всекидневното администриране на дейностите по програмата, 
включително финансово управление, наблюдение на изпълнението на програмата, популяризиране на резултатите. 

Необходимо е да бъде описан накратко състава на комитета (като длъжности и експертиза), както и основните процедури, 
по които се предвижда той да работи - как се предвижда да бъдат осъществявани административните, финансовите, 
счетоводните и други организационни дейности в изпълнение на програмата. Трябва да са посочени линкове към 
автобиографии на членовете на комитета.
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4.1. Органи за управление

Съвещателен борд от чуждестранни партньори и представители на българския бизнес - съвещателен и вътрешен 
оценителен орган по изпълнението на стратегическата научноизследователска и иновационна програма. 
Бордът се предвижда да заседава веднъж годишно, да прави преглед на дейностите и техните резултати през изминалата 
година, да дава оценка на тяхното изпълнение, да анализира установените проблеми и да предлага решения, както и да 
дава становище за дейностите през следващата година. 
Съвещателният борд ще има право да взима информирани решения за промяна в Стратегическата научноизследователска 
и иновационна програма без това да засяга изпълнението на индикаторите. 
В програмата е необходимо да бъде представена кратка информация за състава на борда и начина на неговото 
функциониране в рамките на програмата и да бъдат посочени членовете на Борда, които се предвижда да бъдат поканени, 
с линкове към техни биографии. 
Членовете на Съвещателния борд се определят със заповед от ръководителя на организацията и получават 
възнаграждение за участието си в заседанията и дейността на борда в размер до 6000 лв. годишно. Допустимо е членове 
на борда да не получават възнаграждение от проекта за дейността си.

За популяризиране на програмата сред заинтересовани страни във висшето училище и извън него е необходимо да се 
предвиди организирането на годишна научна конференция, на която ще се представя научния напредък по изпълнението 
на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма.
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4.1. Органи за управление

В рамките на тази група се предвиждат следните разходи:
• разходи за персонал за управление, финансово и административно обслужване на проекта, включително 

възнаграждения за Управителния комитет, Съвещателния борд и служители, свързани с управлението или 
обслужването на проекта;

• други разходи за административните, финансовите, счетоводните и други дейности в изпълнение на програмата;
• разходи за организиране на годишна научна конференция и други дейности за популяризиране на резултатите от 

изпълнението на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие.

Персоналът, назначен за работа по различните групи дейности на проекта (за научни изследвания, за управление, за 

администрация, технологичен трансфер и др.) трябва да бъде назначен на трудов договор към университета като 

заплащането е пропорционално на определеното в договора работно време.
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4.2. Разпределение на бюджета 

Накратко трябва да бъде описано предварителното разпределение на бюджета на програмата между дейностите, описани 

в т. 3.1-3.5 и т. 4.1. Сумите се посочват в лева с включен ДДС.

Дейност Сума Процент от общия бюджет

3.1

Научна група 3.1.1

Научна група 3.1.2

…

3.2

Научна група 3.2.1

Научна група 3.2.2

…

3.3

3.4

3.5

4.1 

Общо
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Промени

Разпределението на бюджета в рамките на отделните научни групи се прави от ръководителя на съответната група. Тъй 
като разпределението на бюджета на групата не е част от договора за финансиране и текста на СНИИП, за промени в него 
не е необходимо одобрение от Управителния комитет или финансиращата организация. 

Разпределение на бюджетите за разходите в рамките на отделните точки на Стратегическата програма за т. 3.3, т. 3.4, т. 3.5 
и т. 4.1 се прави от Управителния комитет на Програмата. 

При промени в договора, включително и СНИИП, по предложение на бенефициента се прилага процедура, описана в 
Системата за управление и контрол на ПВУ, включваща решение на финансиращата организация и подписване на 
допълнително споразумение.

При обективна невъзможност за изпълнение на дейности по Програмата, след одобрение от Съвещателния борд, 
бенефициентът може да инициира замяна на научна група или на ръководител на научна група. Предложението за 
промени се разглежда от Комисията за наблюдение и оценка, която предлага на ИС на ФНИ проект за решение. Ако 
предложението е одобрено, се сключва допълнително споразумение към договора.
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5. Индикатори за изпълнение на програмата

В таблицата се посочва стойността за съответния университет

Критерии Източник/доказателство Целева стойност

Качество на научните изследвания в предложената

секторна специализация

Web of Science Нарастване на броя публикации с 20% в края на

периода на годишна база спрямо 2020 г.:

Х за 2020 г. ; У за 2026 г.

Патентна активност и приложни разработки Патентна информация Х нови международни патентни заявки упа 4, за целия

период на програмата.

Висока квалификация на кадрите в областите на

секторната специализация

Отчет на програмата Брой водещи изследователи за създаване или

развитие на научни групи:

Х за целия период на програмата.

Привличане на млади учени и повишаване на

квалификацията им за провеждане на приложни

научни изследвания

Отчет на програмата Брой млади учени, взели участие в научни

изследвания финансирани по програмата: Х

Привлечено външно финансиране и индустриална

подкрепа

Подписани споразумения

с индустрия

Х

Международна активност и участие в мрежи Подписани международни

споразумения

Х



Текущо техническо и финансово отчитане

• Техническото изпълнение на проекта се докладва чрез представяне на финансово-технически отчет 

със следната периодичност:

1. за дейности/разходи, извършени от крайните получатели между 1 януари и 31 март, срокът за 

представяне е до 10 април на текущата година; 

2. за дейности/разходи, извършени от крайните получатели между 1 април и  30 юни, срокът за 

представяне е до 10 юли на текущата година; 

3. за дейности/разходи, извършени от крайните получатели между 1 юли и 30 септември, срокът за 

представяне е до 10 октомври на текущата година; 

4. за дейности/разходи, извършени от крайните получатели между 1 октомври и 31 декември на 

текущата година, срокът за представяне е до 10 януари на следващата година.

• Фонд „Научни изследвания“ проверява представените финансово-технически отчети и в случай на 

нужда може да изисква допълнителна информация от крайните получатели.



Междинен и краен научен отчет

• Към 30.01.2024 г., 30.01.2025, и 30.01.2026 г. бенефициентите представят справка за стойностите на 
индикаторите по програмата за предходната година, както и за броя привлечени водещи 
изследователи/експерти от индустрията от чужбина и страната за създаване на научна група

• До 1.11.2024 г. университетите представят междинен научен отчет за изпълнение на съответната Програма, 
подготвен от Управляващия комитет и одобрен от Стратегическия борд на Програмата

• Отчетът се разглежда от Комисията за наблюдение и оценка, която подготвя доклад до ИС на ФНИ, 
съдържащ:

• Оценка на напредъка по изпълнение на Стратегическите научноизследователски и иновационни 
програми спрямо заложените в договорите  за финансиране срокове и индикатори;

• Препоръки за успешно изпълнение на Стратегическите научноизследователски и иновационни 
програми.

• При съществено неизпълнение на програмата ИС на ФНИ може да вземе решение за ограничаване или 
прекратяване на финансирането за следващите 2 години. 

• Всички доклади ще бъдат публични на Интернет страницата на фонд „Научни изследвания“.  

• За отчитане на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост към 10.07.2026 г. се 
подава окончателен отчет по програмата. 

• Отчетът се разглежда по същия ред и се представя на Министъра на образованието и наука. 

• Към 30.01.2027 г. отчетът се допълва с актуалните данни за индикаторите по програмата.



Максимална дължина на отделните секции в Програмата

Подсекция Група 1 Група 2 Група 3 Група 4

1.1 4 4 3 32

1.2 5 4 3 2

1.3 3 2 2 2

2 3 3 2 2

3.1 4 3 2 2

3.2 4 3 2 2

3.3 3 2 2 2

3.4 3 2 2 2

3.5 3 2 2 2

4.1 4 3 2 2

4.2 3 3 3 2

В страници, А4, полета по 2 см (дясно 1.5 см), междуредие не по-малко от 1.0, шрифт не по-малко от 11  

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4

Максимален общ брой страници 40 35 30 25



Приложения 

В страници, А4, полета по 2 см (дясно 1.5 см), междуредие не по-малко от 1.0, шрифт не по-малко от 11 
Цитати под линия, шрифт не по-малко от 9, междуредие не по-малко от 1.0

• Приложения към Стратегическа програма (на български и на английски език)

• Информацията за групата и за научната програма се включват в един файл – приложение към 

Стратегическата програма (общо не повече от 10 стр.)

• Форма 3.1.х – за групи по т. 3.1 – от настоящи водещи изследователи

• Форма 3.2.х – за групи на привлечени външни изследователи/експерти

• Информацията за всяка група трябва да бъде в отделен файл (pdf)

• Други приложения към Поканата (само на български език)



Приложения – 3.1.х



Приложения – 3.1.х 



Приложения – 3.1.х 



Приложения – 3.1.х 



Приложения – 3.1.х 



За контакти 

rrp.fni@mon.bg


