
 

 

ПОКАНА ЗА РЕГИСТИРАЦИЯ ЗА ОЦЕНИТЕЛ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ИЛИ ОТЧЕТИ НА ПРОЕКТИ КЪМ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

 

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана към експерти, които да бъдат 

включени в база данни с оценители на Фонда, които биха могли да бъдат поканени да 

оценяват проектни предложения или на периодични или окончателни научни отчети на 

проекти, финансирани от Фонда. В базата данни се включват всички български и 

чуждестранни учени, които са заявили съгласие да оценяват проектни предложения 

и/или отчети на проекти, финансирани от Фонда, и отговарят на условията, определени 

в Приложението към чл. 7, ал. 2 на Правилника на Фонд „Научни изследвания“. С 

изпращането на попълнена информационна форма, подписано заявление, списък на 

научните публикации и кратко CV, независими експерти заявяват съгласието си да 

бъдат определени за оценители. Личните данни, събрани в рамките на настоящата 

покана ще бъдат обработвани в съответствие с нормативните актове засягащи защитата 

на личните данни. Информацията в базата данни ще бъде на разположение за 

Изпълнителния съвет, Научно-експертните комисии и персонала на Фонда. 

Оценителите получават възнаграждение в размер, определен от Изпълнителния съвет в 

зависимост от конкурса. Базата данни ще се актуализира ежегодно. В Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2016 г. са предвидени следните конкурси: 

- Фундаментални научни изследвания 

- Млади учени 

- Двустранно сътрудничество 

- Научна периодика 

- Подкрепа за международни научни форуми, провеждани в България 

- Съфинансиране на проекти по програмата КОСТ   

Моля, да разпространите поканата сред ваши колеги от България или чужбина.  

 

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени с кратко CV, 

трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области: 

m.stefanova@mon.bg – за биологически науки и за медицински науки; 

l.gyneva@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика; 

b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки; 

dokatanova@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки; 

i.georgieva@mon.bg – за технически науки и за науки за земята. 

За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-

IS@mon.bg.   

 

Краен срок за изпращане на документи: 10 септември 2016 г. 

 

 


