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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение за	 приемане	 на	 Доклада	 за	
състоянието	на	отбраната	и	въоръ
жените	 сили	 на	 Република	 България
през	2015	г.	 2

	Решение за	 възлагане	 на	 Сметната	
палата	 да	 извърши	 одит	 за	 съот
ветствие	 при	 финансовото	 управ
ление	 на	 „Център	 за	 градска	 мобил
ност“	–	ЕАД,	 гр.	 София,	 за	 периода
от	1	януари	2014	г.	до	30	юни	2016	г.	 2

	Решение за	приемане	на	Годишен	от
чет	на	Комисията	за	защита	на	лич
ните	данни	за	дейността	є	през	2015	г.	 2

	Решение за	попълване	състава	на	Ко
мисията	по	образованието	и	науката	 2

	Решение за	попълване	състава	на	Ко
мисията	по	труда,	социалната	и	де
мографската	политика	 3

Президент на републиката

	Указ	№ 140 за	награждаване	на	Камен	
Иванчев	Донев	с	орден	„Св.	св.	Кирил	и	
Методий“	първа	степен	 3

	Указ	№ 141 за	награждаване	на	Петя	
Стефанова	 Силянова	 с	 орден	 „Св.	св.
Кирил	и	Методий“	първа	степен	 3

	Указ	№ 142 за	награждаване	на	Ивай
ло	 Василев	 Стоянов	 (Мариус	 Куркин
ски)	с	орден	„Св.	св.	Кирил	и	Методий“
първа	степен	 3

	Указ	№ 143 за	награждаване	на	Сте
фан	Стефанов	Москов	с	орден	„Св.	св.
Кирил	и	Методий“	първа	степен	 3

	Указ	№ 144 за	награждаване	на	Игли
ка	Иванова	Трифонова	с	орден	„Св.	св.
Кирил	и	Методий“	първа	степен	 3

	Указ	№ 145 за	награждаване	на	Геор
ги	Господинов	Георгиев	с	орден	„Св.	св.
Кирил	и	Методий“	първа	степен	 4

	Указ	№ 146 за	награждаване	на	Хрис
то	Димитров	Бойчев	 с	 орден	 „Св.	 св.
Кирил	и	Методий“	първа	степен	 4

	Указ	№ 147 за	награждаване	на	Деян	
Енчев	Попов	 (Деян	Енев)	 с	 орден	 „Св.
св.	Кирил	и	Методий“	първа	степен	 4

	Указ	№ 148 за	награждаване	на	Ста
нислав	Минков	Памукчиев	с	орден	„Св.
св.	Кирил	и	Методий“	първа	степен	 4

	Указ	№ 149 за	награждаване	на	Сви
лен	 Манолов	 Блажев	 с	 орден	 „Св.	 св.
Кирил	и	Методий“	първа	степен	 4

	Указ	 № 150 за	 награждаване	 на	 Бо
жидар	Николов	Козарев	с	орден	„Св.	св.
Кирил	и	Методий“	първа	степен	 4

	Указ	№ 151 за	награждаване	на	Милко	
Йорданов	Божков	с	орден	„Св.	св.	Кирил
и	Методий“	първа	степен	 5

	Указ	№ 152 за	награждаване	на	Васко	
Петров	Василев	с	орден	„Св.	св.	Кирил
и	Методий“	първа	степен	 5

	Указ	№ 153 за	награждаване	на	Соня	
Петкова	Йончева	с	орден	 „Св.	 св.	Ки
рил	и	Методий“	първа	степен	 5

Министерски съвет

	Постановление № 126	 от	 20	 май	
2016	г.	за	одобряване	на	допълнител
ни	 разходи/трансфери	 за	 2016	г.	 за	
изплащане	 на	 стипендии	 по	 Програ
мата	на	мерките	за	закрила	на	деца	
с	 изявени	 дарби	 от	 държавни	 и	 об
щински	училища	през	2016	г.,	приета	
с	Пос	тановление	№	68	на	Министер
ския	съвет	от	2016	г.	 5

	Постановление № 127	 от	 20	 май	
2016	 г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Постановление	 №	234	 на	 Министер
ския	съвет	от	2011	г.	за	политиката	
на	 Република	 България	 на	 участие	 в	
международното	 сътрудничество	 за
развитие	 6

	Постановление № 128	 от	 25	 май	
2016	г.	за	изменение	на	Устройствения	
правилник	 на	 Министерството	 на	
земеделието	 и	 храните,	 приет	 с	По
становление	№	188	 на	Министерския
съвет	от	2013	г.	 7

	Постановление № 129	 от	 25	 май	
2016	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Постановление	 №	 37	 на	 Министер
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(2) Съставът и задачите на съветите и 
редакционната колегия по ал. 1 се определят 
със заповед на директора.

Раздел ІV
Финансиране на музея

Чл. 18. Музеят се финансира със средства 
от държавния бюджет, като прилага систе-
мата на делегирания бюджет. Средствата от 
държавния бюджет се определят на база на 
стандарти за финансиране, одобрени от Ми-
нистерския съвет, и включват:

1. субсидия, определена на базата на стан-
дарти за финансиране, одобрени от Минис-
терския съвет;

2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната 

година превишение на постъпленията над 
плащанията на музея;

4. реализираните собствени приходи на 
музея;

5. средствата по други програми и проекти, 
бенефициент по които е музеят;

6. средствата за реализиране на творчески 
програми и проекти, финансирани от Минис-
терството на културата на конкурсен принцип;

7. средствата, предоставени от общини по 
сключени договори.

Раздел V
Организация на работата в музея

Чл. 19. (1) Музеят осигурява дни и часове 
за посещение, съобразени със свободното 
време на различните видове и категории по-
сетители, и ги обявява на подходящи места 
и на интернет страницата си. 

(2) Музеят осигурява подходящи условия за 
достъп до експозициите на хора с увреждания.

Чл. 20. (1) За индивидуално или групово 
посещение на експозиция се заплащат входни 
билети.

(2) Цените на входните билети са опреде-
лени със заповед на директора съгласувано 
с Министерството на културата. 

(3) След решение на финансиращия орган 
отделни категории посетители могат да бъдат 
освобождавани от заплащане на входни билети.

(4) Музеят осигурява безплатен вход един 
път седмично.

(5) Деца, учащи се и хора с увреждания 
заплащат намалени цени или се освобождават 
от входни билети.

(6) Входните билети, платени в брой, са 
придружени от фискална касова бележка 
от фискално устройство или касова бележ-
ка от интегрирана автоматизирана систе-
ма за управление на търговската дейност  
(ИАСУТД) съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. 
за регистриране и отчитане на продажби в 
търговските обекти чрез фискални устройства 
(ДВ, бр. 106 от 2006 г.).

Чл. 21. (1) Работното време на служите-
лите е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 
минути във времето от 12,00 до 14,00 ч.

(2) Със заповед на директора може да бъде 
въведено разпределение на работното време 
при отчитане на спецификите на администра-
тивните звена.

Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание 

чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното на-
следство и отменя Правилника за устройството 
и дейността на Национален литературен музей 
(ДВ, бр. 79 от 2014 г.).

§ 2. Изпълнението на правилника се въз-
лага на директора на музея.

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър: 
Бони Петрунова

4074

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРАВИЛНИК
на Фонд „Научни изследвания“

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат ор-
ганизацията и дейността на Фонд „Научни 
изследвания“, наричан по-нататък „Фондът“. 

Чл. 2. Фондът е юридическо лице със се-
далище София – второстепенен разпоредител 
с бюджет към министъра на образованието 
и науката. 

Чл. 3. (1) Фондът има за цел да подкрепя 
финансово проекти и дейности за насърча-
ване и развитие на научните изследвания в 
съответствие със:

1. Европейската рамка за държавна помощ 
за научни изследвания, развитие и иновации 
(ОВ, С 198 от 27.06.2014 г.);

2. Националната стратегия за научни из-
следвания; 

3. Националната програма за реформи;
4. рамкови програми с определени прио-

ритети на Европейския съюз, както и други 
европейски и международни инициативи;

5. Европейската и националната пътна карта 
за научноизследователска инфраструктура.

(2) Фондът със съдействието на Министер-
ството на образованието и науката работи в 
координация с другите институции, финан-
сиращи научни изследвания.

(3) Фондът участва в подготовката и изпъл-
нението на програмите, определени в бюджета 
в програмен формат на Министерството на 
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образованието и науката в съответствие с 
указанията на министъра на образованието 
и науката.

(4) Финансовото стимулиране на научните 
изследвания се осъществява по начин, който 
гарантира ефективност и прозрачност на раз-
ходването на публичните средства.

Чл. 4. (1) Фондът осигурява финансова 
подкрепа за осъществяването на научни 
изследвания на световно ниво и развитие 
на научен капацитет в Република България, 
свързани със:

1. създаването на нови научни знания;
2. българската история, език, култура и 

национална идентичност;
3. насърчаване развитието на природните, 

техническите, хуманитарните и обществените 
науки;

4. решаването на проблеми в областта на 
икономиката, образованието, селското сто-
панство, екологията, обществените процеси, 
човешките ресурси, сигурността, отбраната 
и здравето.

(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез 
финансиране на национални научни програми 
и проекти за научни изследвания във висшите 
училища и научните организации в Република 
България, следвайки международно призна-
тите стандарти и отчитайки съществуващия 
национален научен потенциал и обществените 
нужди и приоритети.

(3) Научноизследователската дейност об-
хваща фундаменталните и приложните на-
учни изследвания, включително дейности 
по разпространението на получените научни 
резултати.

(4) Насърчаването на научните изследва-
ния се осъществява по научни области или 
по приоритети и направления, определени в 
национални и европейски стратегически и 
програмни документи за развитие на научните 
изследвания.

Чл. 5. (1) Фондът финансира проекти чрез 
конкурси, които излизат извън обхвата на 
чл. 107, параграф 1 от Договора за функциони-
ране на Европейския съюз съгласно Рамката 
за държавна помощ за научни изследвания, 
развитие и иновации. 

(2) Фондът финансира проекти чрез кон-
курси, включващи мерки, които представ-
ляват държавна помощ според условията 
на Рамката за държавна помощ за научни 
изследвания, развитие и иновации, условия-
та на Глава III, Раздел 4 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. 
за обявяване на някои категории помощи за 
съвместими с вътрешния пазар в приложение 
на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 
от 26.06.2014 г.), както и по Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 
2013 г. относно прилагането на членове 107 

и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз към помощта de minimis 
(ОВ, L 352/1 от 24.12.2013 г.).

(3) За конкурси по ал. 2 се прилагат про-
цедурите, предвидени в Закона за държавните 
помощи, като характерът и съдържанието на 
предвидените мерки, определени в Насоките 
за кандидатстване в конкурса, съответстват 
на приложимия към тях режим на държавни 
помощи.

Чл. 6. (1) Фондът поддържа и ежегодно 
обновява следните бази данни:

1. „Учени, участващи в дейността на Фонд 
„Научни изследвания“ – по научни области;

2. „Оценители на проекти“ – български и 
чуждестранни независими експерти за оценка 
на проекти по научни области за конкурсите 
на Фонда;

3. „Проекти“ – текущи и приключили 
проек ти, финансирани от Фонда по видове 
конкурси и по научни области или тематични 
приоритети.

(2) Научните области по ал. 1 са, както 
следва:

1. биологически науки;
2. математически науки и информатика;
3. медицински науки;
4. науки за земята;
5. обществени науки;
6. селскостопански науки;
7. технически науки;
8. физически науки;
9. химически науки;
10. хуманитарни науки.
(3) Създаването и обновяването на базите 

данни се осъществяват по реда, определен 
в този правилник, и по вътрешни правила, 
приети от изпълнителния съвет.

(4) Базите данни по ал. 1, т. 1 и 3 са пуб-
лично достъпни чрез интернет страницата на 
Фонда на български и английски език.

(5) Фондът предоставя необходимата инфор-
мация за включване в Регистъра на научната 
дейност в Република България по чл. 7б от 
Закона за насърчаване на научните изследва-
ния и използва данните от него при създаване 
и поддържане на базите данни по ал. 1.

Чл. 7. (1) Базата данни по чл. 6, ал. 1, 
т. 1 се изготвя въз основа на информация от 
Регистъра на научната дейност в Република 
България и на информация, предоставена от 
самите учени. В базата данни се включват ли-
цата, притежаващи образователната и научна 
степен „доктор“ или научна степен „доктор 
на науките“ и са:

1. участвали като ръководители или членове 
на научни колективи на проектни предложе-
ния в конкурси на Фонда от предходната и 
текущата година;
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2. участвали като ръководители или чле-
нове на научни колективи на проекти, които 
са финансирани от Фонда по конкурсни сесии 
от предходните пет години,

3. или са били председатели или членове на 
изпълнителния съвет или на научно-експертни 
комисии на Фонда от предходните пет години.

(2) В базата данни по чл. 6, ал. 1, т. 2 се 
включват всички български и чуждестранни 
учени, които са заявили съгласие да оценя-
ват проектни предложения и/или отчети на 
проекти, финансирани от Фонда, и отговарят 
на условията, определени в приложението.

Чл. 8. Министърът на образованието и 
науката контролира дейността на Фонда чрез:

1. утвърждаване на Годишната оперативна 
програма на Фонда;

2. мониторинг и анализ на дейността на 
Фонда;

3. приемане на Годишния отчет за дей-
ността на Фонда;

4. утвърждаване на оценката за дейността 
на Фонда, предложена от комисията по Пра-
вилника за наблюдение и оценка на научно-
изследователската дейност, осъществявана от 
висшите училища и научните организации, 
както и на дейността на Фонд „Научни из-
следвания“;

5. осъществяване на контрол чрез Ин-
спектората и Звеното за вътрешен одит на 
Министерството на образованието и науката;

6. оценка на дейността на Фонд „Научни 
изследвания“ от чуждестранни експерти, ор-
ганизирана през четири години.

Г л а в а  в т о р а

ОРГАНИ НА ФОНДА 

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 9. Органи за управление на Фонда са: 
1. изпълнителният съвет;
2. председателят на изпълнителния съвет; 
3. управителят.
Чл. 10. Към Фонда се създават научно-

експертни комисии, които в зависимост от 
функциите, които изпълняват, са временни 
и постоянни.

Раздел II
Изпълнителен съвет

Чл. 11. (1) Изпълнителният съвет се със-
тои от единадесет членове и включва десет 
представители на научната общност – по един 
представител от всяка от научните области, 
по чл. 6, ал. 2, и представител на Министер-
ството на образованието и науката.

(2) Представителите на научната общност 
трябва да са хабилитирани лица, да отговарят 
на минималните изисквания, определени в 
приложението към чл. 7, ал. 2, и да са:

1. ръководили научни колективи на успешно 
завършени международни или национални 
научноизследователски проекти, финансирани 
на конкурсен принцип;

2. били научни ръководители на докто-
ранти, придобили образователна и научна 
степен „доктор“.

(3) Предложенията за представители на 
научната общност в изпълнителния съвет се 
правят от ръководствата на висшите училища, 
Българската академия на науките, Селскосто-
панската академия, националните центрове 
по проблемите на общественото здраве или 
други научни организации. Предложения 
могат да правят и не по-малко от пет хаби-
литирани учени. 

(4) Предложения по ал. 3 се представят в 
писмена форма до министъра на образованието 
и науката не по-късно от два месеца преди 
изтичане на мандата на изпълнителния съвет.

(5) Не могат да бъдат членове на изпъл-
нителния съвет: 

1. ректорите, заместник-ректорите и де-
каните на факултети във висшите училища;

2. председателят, заместник-председателите 
и научните секретари на Българската академия 
на науките и на Селскостопанската академия;

3. директорите и заместник-директорите на 
научни институти, на националните центрове 
по проблемите на общественото здраве или 
ръководители на други научни организации 
и техните заместници;

4. лица, осъждани за умишлено престъпле-
ние от общ характер на лишаване от свобода;

5. лица, поставени под запрещение;
6. лица, причинили виновно имуществени 

вреди на Фонда;
7. ръководители или членове на научен 

колектив на текущи проекти, които са фи-
нансирани от Фонда.

(6) Министърът на образованието и науката 
определя със заповед членовете на изпълни-
телния съвет въз основа на предложенията, 
направени по реда на ал. 3 в срока по ал. 4. 
Ако няма предложения от определена научна 
област, министърът на образованието и нау-
ката определя член на изпълнителния съвет 
от съответната научна област, който отговаря 
на изискванията по ал. 2 и 5.

(7) Членовете на изпълнителния съвет се 
определят за срок две години с право на не 
повече от два последователни мандата. При 
предсрочно освобождаване или включване 
на нов член на изпълнителния съвет за един 
мандат се смята времето, в което лицето 
е заемало съответната длъжност повече от 
една година.

Чл. 12. (1) Член на изпълнителния съвет 
може да бъде освободен преди изтичане на 
неговия мандат със заповед на министъра на 
образованието и науката:

1. по негово писмено заявление; 
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2. при обективна невъзможност да изпъл-
нява задълженията си; 

3. при отсъствие от заседания на изпълни-
телния съвет в четири последователни месеца;

4. при нарушаване на разпоредбите на този 
правилник;

5. при установяване на конфликт на инте-
реси в работата му;

6. при настъпване на някое от обстоятел-
ствата по чл. 11, ал. 5.

(2) Министърът на образованието и науката 
определя нов член на изпълнителния съвет 
от същата научна област, който отговаря на 
изискванията по чл. 11, ал. 2 и 5, за оставащия 
срок на мандата на основата на предложенията 
по чл. 11, ал. 3.

(3) При незадоволителна оценка на дейност-
та на Фонда за предходната година министърът 
на образованието и науката може да:

1. освободи изпълнителния съвет преди 
изтичане на неговия мандат;

2. предложи на изпълнителния съвет да 
освободи управителя преди изтичане срока 
на неговия договор за управление.

Чл. 13. Изпълнителният съвет:
1. подпомага министъра на образованието 

и науката при провеждане на политиката за 
развитие на научните изследвания в съответ-
ствие с Националната стратегия за научни из-
следвания и други стратегически и програмни 
документи, имащи отношение към развитието 
на научните изследвания в България; 

2. одобрява проект на Дългосрочен план 
за работа и развитие на Фонда и индикативна 
финансова рамка за програмния период на 
Европейския съюз и ги предлага за утвър-
ждаване от министъра на образованието и 
науката;

3. ежегодно одобрява и представя на ми-
нистъра на образованието и науката годишен 
отчет за дейността на Фонда; 

4. одобрява проект за бюджет на Фонда за 
следващата година и го предлага на министъра 
на образованието и науката до 31 януари на 
текущата година;

5. взема решение за новите конкурси, които 
да бъдат включени в годишната оперативна 
програма на Фонда; 

6. одобрява годишната оперативна програ-
ма на Фонда и я предлага на министъра на 
образованието и науката за утвърждаване; 

7. одобрява правила за определяне състава 
на научно-експертните комисии, избира тех-
ните членове и приема отчетите за тяхната 
работа;

8. одобрява правила за допустимите разходи 
за различните видове конкурси и указания 
за изразходване и отчитане на средствата, 
предоставени от Фонда, по предложение на 
управителя;

9. взема решения за откриване на кон-
курсните процедури и одобрява конкурсната 
документация, включваща и методика за 
оценка и класиране на проекти; 

10. за всеки конкурс утвърждава списък с 
класираните проекти, които са одобрени за 
финансиране; 

11. одобрява критерии за оценяване на из-
пълнението на проектите и правила за текущ 
контрол на изпълнението на договорите за 
финансиране на проекти; 

12. взема решения за разходването на 
средствата съобразно условията на чл. 22 от 
Закона за насърчаване на научните изслед-
вания и този правилник;

13. взема решения, свързани със защитата 
и управлението на интелектуалната собстве-
ност на Фонда; 

14. осъществява контрол върху набирането 
и изразходването на средствата на Фонда;

15. провежда конкурс за управител на 
Фонда съгласно чл. 19 и 20.

Чл. 14. (1) Изпълнителният съвет взема 
решения с мнозинство от повече от половина-
та от поименния си състав, освен ако в този 
правилник не е предвидено друго. 

(2) В заседанията на изпълнителния съвет 
участва и управителят с право на съвещате-
лен глас. 

(3) За заседанията на изпълнителния съвет 
се води протокол. Протоколът се подписва 
от председателя и членовете на изпълнител-
ния съвет и от секретаря на изпълнителния 
съвет – служител на фонда. Протоколите и 
приложенията към тях се съхраняват във 
Фонда и са с публичен достъп. 

(4) Всички решения на изпълнителния 
съвет задължително съдържат мотиви. Реше-
нията на изпълнителния съвет се публикуват 
на интернет страницата на Фонда заедно с 
мотивите не по-късно от две седмици след 
вземане на решението.

(5) Членовете на изпълнителния съвет от-
говарят солидарно за имуществените вреди, 
които са причинили вследствие на своята 
дейност на Фонда.

Чл. 15. Председателят и членовете на из-
пълнителния съвет, с изключение на предста-
вителя на Министерството на образованието 
и науката, получават възнаграждение в размер 
до 450 лв. на месец. Те имат право на възна-
граждение само за месеците, през които са 
участвали в заседания.

Чл. 16. В своята дейност изпълнителният 
съвет може да се подпомага чрез консултации 
и препоръки от национални или чуждестран-
ни експерти в съответните научни области. 
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Раздел ІІІ
Председател на изпълнителния съвет 

Чл. 17. (1) Председателят на изпълнителния 
съвет се избира с тайно гласуване измежду 
неговите членове за срок две години без право 
на два последователни мандата. За избран се 
смята кандидатът, получил не по-малко от 
2/3 гласове на всички членове на изпълни-
телния съвет.

(2) Председателят на изпълнителния съвет 
определя дневния ред, свиква и ръководи 
заседанията на изпълнителния съвет.

(3) Председателят на изпълнителния съвет 
сключва с кандидата, определен с конкурс 
съгласно чл. 19, ал. 1, или с временния уп-
равител, определен по реда на чл. 19, ал. 5, 
договор за управление за управител на Фонда.

(4) Председателят на изпълнителния съвет 
прекратява договора за управление с управи-
теля на Фонда по реда на чл. 19, ал. 6.

Чл. 18. (1) При осъществяване на своите 
функции председателят на изпълнителния 
съвет се подпомага от заместник-председател, 
който се избира при условията и по реда на 
чл. 17, ал. 1.

(2) При отсъствие на председателя на 
изпълнителния съвет неговите функции се 
изпълняват от заместник-председателя.

Раздел ІV
Управител

Чл. 19. (1) Управителят на Фонда се оп-
ределя чрез конкурс, проведен от изпълни-
телния съвет.

(2) Председателят на изпълнителния съвет 
сключва договор за управление с управителя 
на Фонда за срок две години.

(3) Управителят на Фонда трябва да има 
опит в управление или мониторинг и кон-
трол на проекти или програми в областта 
на научните изследвания или на научните 
организации или на висшите училища.

(4) За управителя се прилагат изискванията 
по чл. 11, ал. 5.

(5) При изтичане на договора с управите-
ля, при освобождаването му по реда на ал. 6 
или при временна невъзможност да изпъл-
нява задълженията си изпълнителният съвет 
определя временен управител до сключване 
на договор за управление с нов управител, 
определен с конкурс по ал. 1, или до отпадане 
на временната невъзможност за изпълнение 
на задълженията.

(6) Управителят може да бъде освободен 
с решение на изпълнителния съвет преди 
изтичане срока на договора по ал. 2, при 
условията на чл. 12, ал. 1 или при системно 
неизпълнение на задълженията, определени 
в чл. 21. 

Чл. 20. (1) Конкурсната процедура за упра-
вител се провежда от изпълнителния съвет, 
който може да определи и външни експерти, 
които имат съвещателен глас. Преди съставяне-
то на списъците с допуснатите и недопуснатите 
кандидати всеки член на изпълнителния съвет 
и външните експерти попълват декларация 
за липса на личен интерес от провеждането 
на конкурса и липса на отношения с някого 
от кандидатите, които пораждат основателни 
съмнения в неговата безпристрастност.

(2) Конкурсът за управител се обявява с 
решение на изпълнителния съвет, с което се 
определят:

1. минималните и специфичните изисква-
ния, на които трябва да отговаря кандидатът за 
управител, кратко описание на задълженията и 
информация за размера на основната заплата;

2. начинът за провеждане на конкурса и 
методика на оценка;

3. необходимите документи, мястото и 
срокът за подаването им.

(3) Оповестяването на конкурса се из-
вършва с публикуване на обявление в един 
централен ежедневник и едновременно с това 
на интернет страницата на Фонда.

(4) Кандидатите подават писмено заявление 
и приложения към него съгласно обявлението 
по ал. 3. Заявления, подадени след изтичане 
на срока, посочен в обявлението по ал. 3, не 
се разглеждат. До участие в конкурса не се 
допускат лица, които не са представили всич-
ки необходими документи или представените 
документи не удостоверяват изпълнението 
на изискванията. Решението за допускане се 
взема от изпълнителния съвет.

(5) Списъците на допуснатите и недопусна-
тите кандидати се обявяват до седем работни 
дни от крайната дата за подаване на докумен-
тите. До три работни дни след обявяването 
всеки недопуснат кандидат може да подаде 
жалба до изпълнителния съвет. Изпълнител-
ният съвет приема или отхвърля жалбата в 
срок пет работни дни, като писмено уведомява 
кандидата за взетото решение. Жалбата не 
спира конкурсната процедура.

(6) Конкурсът за управител се провежда 
на три етапа:

1. подбор на основа на представените 
документи за степента на покриване на 
минималните и специфичните изисквания, 
определени в ал. 2, т. 1;

2. оценка на писмена концепция за орга-
низацията и дейността на Фонда, представена 
от кандидата;

3. събеседване с изпълнителния съвет.
(7) След оценката по ал. 6, т. 1 и 2 из-

пълнителният съвет обявява кандидатите, 
които са допуснати и които не са допуснати 
до следващия етап. Събеседването се про-
вежда не по-рано от седем работни дни след 
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уведомяването за допускане до този етап. Съ-
беседването включва защита на концепцията 
и допълнителни въпроси. 

(8) Въз основа на проведения конкурс и 
получените оценки изпълнителният съвет 
класира на първо и второ място кандидати-
те с най-високи оценки и изготвя протокол 
за резултатите от конкурса. Решението се 
обявява и всички кандидати, допуснати до 
събеседване, се уведомяват писмено. 

(9) Всеки участвал в проведения конкурс 
кандидат, който не е класиран на първо 
място, може да подаде в срок пет работни 
дни от обявяване на решението възражение 
до изпълнителния съвет, в което да посочи 
мотивите за своето несъгласие с оценката. 
Изпълнителният съвет се произнася в срок 
пет работни дни, като може да приеме възра-
жението за основателно или да го отхвърли. 
Когато изпълнителният съвет приеме, че 
възражението е основателно, конкурсната 
процедура се прекратява и се насрочва нов 
конкурс в двуседмичен срок.

(10) В срок двадесет работни дни от реше-
нието на изпълнителния съвет председателят 
на изпълнителния съвет сключва договор за 
управление с кандидата, класиран на първо 
място. Ако в този срок кандидатът не се 
яви за сключване на договора за управле-
ние, договор се сключва с класирания на 
второ място кандидат. Ако и класираният 
на второ място не се яви за сключване на 
договора, изпълнителният съвет отразява 
това в протокол и насрочва нов конкурс в 
двуседмичен срок.

(11) Ако никой от явилите се кандидати 
не се представи успешно, изпълнителният 
съвет отразява това в протокол и насрочва 
нов конкурс в двуседмичен срок.

Чл. 21. (1) Управителят: 
1. представлява Фонда; 
2. организира и ръководи оперативната 

дейност на Фонда в съответствие с приетите 
от изпълнителния съвет решения; 

3. въз основа на решение на изпълнителния 
съвет по чл. 13, т. 5 изготвя годишната опе-
ративна програма и я представя за одобрение 
на Изпълнителния съвет;

4. изготвя годишния отчет за дейността 
на Фонда и го представя за одобрение на 
изпълнителния съвет; 

5. изготвя проекта на бюджет на Фонда и 
го представя за одобрение на изпълнителния 
съвет;

6. за всеки конкурс предлага на изпълни-
телния съвет проект на конкурсна докумен-
тация, изготвен от работна група съгласно 
чл. 37, ал. 4;

7. открива със заповед конкурсите на Фонда 
въз основа на решенията на изпълнителния 
съвет и годишната оперативна програма; 

8. сключва договорите за предоставяне на 
средства от Фонда; 

9. упражнява контрол по процедурите за 
мониторинг и оценка на изпълнението на 
финансираните проекти;

10. докладва на изпълнителния съвет за 
ефективното управление и използване на на-
учната инфраструктура, закупена по проекти, 
финансирани от Фонда;

11. представя на изпълнителния съвет три-
месечен доклад за изпълнение на решенията 
на съвета и за изразходването на средствата 
на Фонда; 

12. изготвя ежегоден доклад за ефектив-
ността на публичните финанси, отделени 
за научни изследвания, и го представя на 
изпълнителния съвет и на министъра на об-
разованието и науката;

13. решава всички останали администра-
тивни въпроси, които не са от изключителната 
компетентност на изпълнителния съвет или 
на научно-експертните комисии. 

(2) Управителят е работодател на служи-
телите на Фонда.

(3) Управителят може да сключва договори 
с национални или чуждестранни експерти за 
подпомагане дейността на Фонда след съгла-
суване с изпълнителния съвет. Експертите 
получават възнаграждение, определено от 
изпълнителния съвет.

(4) В изпълнение на решенията на изпълни-
телния съвет управителят сключва договори 
с национални, чуждестранни или междуна-
родни организации за съвместни програми, 
обмен на опит или други дейности, свързани 
с изпълнението на целите на фонда.

Раздел V
Научноекспертни комисии

Чл. 22. (1) Научно-експертните комисии 
осъществяват дейностите, определени в Зако-
на за насърчаване на научните изследвания, 
този правилник и решенията на изпълни-
телния съвет.

(2) Членовете на научно-експертните ко-
мисии са хабилитирани лица.

Чл. 23. (1) Членовете на научно-експертните 
комисии се определят с решение на изпълни-
телния съвет в съответствие с правилата по 
чл. 13, т. 7 и трябва да: 

1. отговарят на минималните изисквания, 
определени в приложението към чл. 7, ал. 2;

2. са ръководили поне един успешно за-
вършил научен проект, финансиран от фонда 
или със средства от Европейския съюз;

3. са заявили желание да участват в посто-
янна научно-експертна комисия за съответния 
мандатен период или във временна научно-
експертна комисия за съответния конкурс.

(2) За членовете на научно-експертните 
комисии се прилагат изискванията по чл. 11, 
ал. 5, т. 1 – 6. 
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(3) Управителят сключва договори с чле-
новете на научно-експертните комисии.

(4) Членове на временна научно-експертна 
комисия не могат да участват самостоятелно  
и/или като ръководители или членове на науч-
ни колективи, които кандидатстват с проекти, 
за чието оценяване е определена комисията.

(5) Членове на постоянна научно-експертна 
комисия не могат да кандидатстват или да 
участват в проекти, финансирани от Фонда.

Чл. 24. (1) Член на научно-експертна 
комисия се освобождава предсрочно при 
условията на чл. 12, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 при 
отсъствия от три последователни заседания 
на комисията без уважителна причина, при 
настъпване на някое от обстоятелствата по 
чл. 11, ал. 5, т. 1 – 6, както и при нарушаване 
изискванията на чл. 23, ал. 4 и 5. 

(2) Решението за освобождаване се взема от 
изпълнителния съвет по доклад на управителя 
на Фонда. Изпълнителният съвет определя 
нов член на научно-експертната комисия по 
реда на чл. 23.

(3) Предложение за освобождаване по 
чл. 12, ал. 1, т. 4 и 5 може да направи научна 
организация или поне трима ръководители 
на проекти.

Чл. 25. (1) Работата на научно-експертните 
комисии се организира от председател, който:

1. ръководи заседанията и подписва про-
токолите с приетите решения;

2. внася за разглеждане от изпълнител-
ния съвет докладите на научно-експертната 
комисия;

3. представя за разглеждане от управителя 
решения, становища, предложения или докла-
ди на научно-експертната комисия.

(2) В отсъствие на председателя функциите 
му се изпълняват от заместник-председател.

(3) Председателят и заместник-председа-
телят се избират с тайно гласуване измежду 
членовете на съответната научно-експертна 
комисия. Избран е кандидат, получил повече 
от половината от гласовете на всички членове 
на научно-експертната комисия.

Чл. 26. (1) Заседанията на научно-експерт-
ните комисии са редовни, ако в тях участват 
две трети от поименния състав. Научно-
експертните комисии могат да провеждат и 
неприсъствени заседания.

(2) Решенията се вземат с обикновено 
мнозинство от поименния състав. 

(3) За заседанието на научно-експертната 
комисия се води протокол. Протоколът се 
подписва от председателя и секретаря на 
комисията, както и от всички членове на 
научно-експертната комисия, включително 
и с особено мнение.

(4) Протоколите по ал. 3 се съхраняват за 
срок пет години след окончателното приключ-
ване на изпълнението на всички проекти от 
съответния конкурс. 

Чл. 27. Научно-експертните комисии осъ-
ществяват дейността си по правила, приети 
от изпълнителния съвет по предложение на 
управителя на Фонда.

Чл. 28. Председателят и членовете на науч-
но-експертни комисии получават възнаграж-
дение в размер до 380 лв. на месец. Те имат 
право на възнаграждение само за месеците, 
през които са участвали в заседания.

Чл. 29. (1) Постоянните научно-експертни 
комисии извършват текущ мониторинг, анализ 
и оценка на изпълнението на финансираните 
конкурсни проекти.

(2) Постоянните научно-експертни комисии 
са в състав от 5 до 9 членове и имат мандат 
от две години. Членовете на постоянните 
научно-експертни комисии са с право на не 
повече от два последователни мандата. 

(3) Постоянна научно-експертна комисия 
се създава за всяка от научните области по 
чл. 6, ал. 2.

(4) За всеки проект постоянната науч-
но-експертна комисия определя свой член 
за отговорник за мониторинг и контрол на 
изпълнението на проекта, както и за междин-
ното и окончателното оценяване на проекта.

(5) Постоянните научно-експертни комисии 
провеждат редовни заседания 6 пъти годишно 
по график, утвърден от изпълнителния съ-
вет. С решение на изпълнителния съвет или 
управителя комисиите могат да провеждат 
извънредни заседания.

Чл. 30. (1) Временните научно-експертни 
комисии организират оценяването и извърш-
ват класирането на проектните предложения. 

(2) Временните научно-експертни комисии 
са в състав от 5 до 9 членове. 

(3) Временните научно-експертни комисии 
се избират не по-късно от две седмици преди 
изтичане на срока за подаване на проектните 
предложения за съответния конкурс и действат 
до подписване на договорите за финансиране 
на проекти за конкурса.

Г л а в а  т р е т а

ДЕЙНОСТ НА ФОНДА

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 31. Дейността на Фонда се осъщест-
вява въз основа на утвърдени от министъра 
на образованието и науката:

1. Дългосрочен план за работа и развитие 
на Фонда за всеки програмен период на Ев-
ропейския съюз;

2. годишна оперативна програма на Фонда.
Чл. 32. (1) Дългосрочният план за работа 

и развитие на Фонда се основава на свърза-
ните с насърчаването на научните изследва-
ния национални стратегически и програмни 
документи и програми на Европейския съюз 
за съответния програмен период.
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(2) Управителят на Фонда организира 
разработването на проект на плана по ал. 1, 
като отчита програмата на правителството, 
документите и приоритетите по чл. 3, ал. 1 и 
чл. 4, ал. 1 и становищата на научната общност.

(3) Проектът на Дългосрочен план за работа 
и развитие на Фонда за програмния период 
се одобрява от изпълнителния съвет, който 
го предлага за утвърждаване от министъра 
на образованието и науката.

(4) Фондът организира оценки за изпъл-
нението на Дългосрочния план за работа и 
развитие на Фонда най-малко на всеки три 
години от програмния период. 

(5) Въз основа на оценка по ал. 4 може да 
бъде направена актуализация на Дългосрочния 
план за работа и развитие на Фонда, която 
се съгласува и приема по реда на ал. 2 и 3.

(6) До една година след приключване на 
програмния период Фондът извършва послед-
ваща оценка за изпълнението на Дългосрочния 
план за работа и развитие на Фонда. 

(7) Утвърдените от министъра на образова-
нието и науката Дългосрочен план за работа и 
развитие на Фонда, неговата актуализация и 
оценката за неговото изпълнение се публикуват 
на интернет страниците на Министерството 
на образованието и науката и на Фонда.

Чл. 33. В срок до 31 януари всяка година по 
предложение на управителя на Фонда изпъл-
нителният съвет приема проекти за годишна 
оперативна програма и за бюджет на Фонда 
за следващата година, които се представят 
на министъра на образованието и науката. 

Чл. 34. (1) До 1 март изпълнителният съвет 
на Фонда по предложение на управителя при-
ема годишна оперативна програма на Фонда 
и индикативното разпределение на средства 
по бюджета на Фонда за годината.

(2) Годишната оперативна програма за 
дейността на Фонда се изготвя в съответствие 
с програмата в приетия от Министерския 
съвет годишен доклад по чл. 7 от Закона за 
насърчаване на научните изследвания и с 
Дългосрочния план за работа и развитие на 
Фонда за програмния период.

(3) Годишната оперативна програма 
включва: 

1. новите конкурси, които ще бъдат открити 
през годината, за всеки от които се посочва: 

а) вид и наименование на конкурса;
б) допустими участници;
в) характер и съдържание на предвидените 

мерки за подпомагане и приложимият към тях 
режим на държавните помощи, ако попадат 
в обхвата на Рамката за държавна помощ за 
научни изследвания, развитие и иновации;

г) индикативна сума за финансиране на 
конкурса според одобрения бюджет на Фонда; 

д) критерии за оценка;
е) срок за откриване на конкурса; 

ж) максимален срок за изпълнение на 
проектите;

з) целеви индикатори за резултатите от 
финансираните проекти;

2. конкурсите от предходни години, за ко-
ито проектите са текущи – за всеки конкурс 
се посочва:

а) етап от реализацията на проектите;
б) размер на договореното финансиране 

по одобрените проекти за годината;
в) мониторинг на изпълнението на проек-

тите и степен на изпълнение на индикаторите 
за резултатите от финансираните проекти;

3. предвидените разходи за оценяване на 
проектите за новите конкурси и за междин-
но и окончателно отчитане на проектите 
от предишни години в размер не повече от 
седем процента от средствата, предвидени за 
финансиране на проекти;

4. показателите за отчитане и оценка 
на изпълнението на годишната оперативна 
програма;

5. разходите за издръжка на Фонда.
(4) По указание на министъра на образо-

ванието и науката в годишната оперативна 
програма се включват и конкурси за проекти 
по програми за двустранно сътрудничество 
или други научноизследователски проекти, 
свързани с международни споразумения, до-
говори или програми.

(5) Утвърдената годишна оператива про-
грама се публикува на интернет страницата 
на фонда.

(6) При необходимост годишната оператив-
на програма се актуализира по реда, предвиден 
за нейното приемане.

Чл. 35. (1) Фондът организира и провежда 
следните видове конкурси за финансиране на 
проекти за научни изследвания:

1. тематични конкурси по научните области, 
определени в чл. 6, ал. 2 или по приоритетните 
направления на Националната стратегия за 
научни изследвания; проектите са с продъл-
жителност до три години;

2. конкурси „Идеи“ за проекти, насочени 
към разработване на нови идеи или концепции 
от водещи изследователи с обособени около 
тях научни колективи с доказани върхови 
постижения; проектите са с продължителност 
до пет години и се оценяват и класират по 
научните области, определени в чл. 6, ал. 2;

3. конкурси „Млади учени“, стимулиращи 
научното развитие на млади учени или пост-
докторанти; проектите са с продължителност 
до две години и се оценяват и класират по 
групите научни области по чл. 6, ал. 2;

4. национални научноизследователски про-
грами, определени от Министерския съвет, за 
важни области от икономиката, обществото 
и населението.
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(2) За тематичните конкурси се отделят 
не по-малко от половината от средствата, 
предвидени за нови научни проекти за съот-
ветната година. Средствата за всеки конкурс 
се разпределят от изпълнителния съвет по 
съответните направления или научни области 
на конкурса.

(3) За конкурсите се избират временни 
научно-експертни комисии за всяко включе-
но в конкурса тематично направление или 
научна област. 

(4) Когато тематичен конкурс и конкурсите 
„Идеи“ и/или „Млади учени“ са обявени по 
еднакви научни области, за всяка научна област 
се определя една временна научно-експертна 
комисия, обща за различните видове конкурси.

(5) За оценяване и класиране на проектите 
по конкурс за Национална научноизследо-
вателска програма се избира една временна 
научно-експертна комисия.

Чл. 36. (1) Фондът организира конкурси 
за проекти по програми за двустранно съ-
трудничество или други проекти, свързани 
с международни споразумения и договори.

(2) В изпълнение на решения на Министер-
ския съвет, на министъра на образованието 
и науката, на други държавни органи или на 
изпълнителния съвет Фондът може да орга-
низира и провежда и други конкурси, когато 
това е предвидено в годишната оперативна 
програма на Фонда. 

(3) За конкурси по ал. 1 – 2 се създава по 
една временна научно-експертна комисия за 
всеки конкурс, включваща учени от различ-
ните научни области.

Раздел II
Общи условия за организиране на конкурси

Чл. 37. (1) Изпълнителният съвет взема ре-
шение за провеждане на конкурсна процедура, 
с което одобрява конкурсната документация, 
съдържаща:

1. покана към кандидатите за участие в 
конкурса;

2. насоки и методика за оценка за канди-
датстване в конкурса;

3. образци на документите за кандидат-
стване.

(2) Въз основа на решението по ал. 1 и в 
срока, определен с решението на изпълни-
телния съвет, управителят издава заповед за 
откриване на конкурсната процедура, която 
съдържа:

1. наименование на конкурса;
2. общ размер на финансовите средства, 

които ще бъдат предоставени за научни из-
следвания по конкурса;

3. срок за подаване на документите;
4. размер на минималното и максималното 

финансиране на отделни проекти;
5. критерии за допустимост на кандидатите 

и дейностите;

6. режим на държавна помощ, по която се 
отпуска финансирането;

7. критерии и показатели за оценка;
8. допълнителни изисквания към кандида-

тите и техните проекти, когато има такива.
(3) Конкурсната документация се публикува 

на интернет страницата на Фонда не по-късно 
от 45 дни преди крайния срок за подаване на 
документите за участие в конкурса. 

(4) Конкурсната документация по ал. 1 
се подготвя от работна група, определена с 
решение на изпълнителния съвет не по-късно 
от три месеца преди предвидения в годишната 
оперативна програма срок за обявяване на 
конкурса. Работната група включва членове 
на съвета, управителя и служители на Фонда. 
Работната група може да включва и външни 
експерти по реда на чл. 21, ал. 3. Документа-
цията се съгласува с министъра на финансите, 
ако това се изисква за съответната процедура.

Чл. 38. (1) Поканата към кандидатите за 
участие в конкурса съдържа:

1. наименование и вид на конкурса;
2. приоритети за определените тематични 

направления или научни области, ако има 
такива;

3. общ размер на финансовите средства 
и процентното разпределение на средствата 
по тематичните направления или научните 
области;

4. размер на минималното и максималното 
финансиране на отделен проект;

5. минимален процент на съфинансиране 
от кандидатите, ако такъв се предвижда;

6. допустимата продължителност на про-
ектите; 

7. специални изисквания към кандидатите 
и проектите, когато има такива;

8. срок и начин за подаване на документите 
за участие в конкурса.

(2) Поканата по ал. 1 се публикува в цен-
трален ежедневник и на интернет страниците 
на Министерството на образованието и нау-
ката и на Фонда.

Чл. 39. (1) Насоките и методиката за оцен-
ка за кандидатстване в конкурса определят 
най-малко:

1. целите на конкурса, включително и 
приоритети, ако има такива;

2. финансовите условия:
3. условията за допустимост;
4. общите правила за изпълнение на про-

ектите и контрола върху разходването на 
средствата;

5. указанията към кандидатите за начина 
на кандидатстване и срока за подаване на 
документите за участие в конкурса;

6. етапите и начина за оценяване;
7. методиката за оценка и класиране на 

проектите;
8. образеца на договора за финансиране.
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(2) Изпълнителният съвет може да вклю-
чи в условията на конкурса допълнителни 
изисквания, съответстващи на спецификата 
на конкурса, свързани с научната компетент-
ност на колектива в областта на планираните 
изследвания и ресурсите за научна дейност 
на базовата организация. 

(3) След публикуването им Насоките за 
кандидатстване могат да се изменят само за 
отстраняване на допусната явна фактическа 
или техническа грешка. 

Чл. 40. Образците на документите за кан-
дидатстване включват:

1. образец на проектното предложение;
2. образец на финансовия план;
3. образци на други документи съгласно 

Насоките за кандидатстване.
Чл. 41. (1) Проектното предложение по 

чл. 40, ал. 1 включва административно и 
научно описание на проекта.

(2) Административното описание на про-
екта се изготвя на български и английски 
език и включва:

1. наименование на конкурса;
2. основна научна област или тематично 

направление, в което проектът кандидатства, 
и до две допълнителни научни области или 
направления при интердисциплинарни про-
екти, както и приоритети, ако има такива;

3. заглавие и резюме на проекта;
4. вид на планираните изследвания, опре-

делени съгласно чл. 4, ал. 3; когато проектът 
обхваща различни видове изследвания, това 
се описва в проектното предложение;

5. базова организация и партньори, ако 
има такива;

6. име и адрес на ръководителя на научния 
колектив;

7. списък на членовете на научния колектив;
8. искана сума за изпълнение на проекта 

и разпределение между базова организация 
и партньори, ако има такива.

(3) Научното описание на проекта се 
изготвя на български и на английски език 
и включва детайлно описание на проекта в 
съответствие с Насоките за кандидатстване 
и финансов план.

(4) Проектното предложение може да бъде 
представено само на български език, когато 
такава възможност е предвидена в Насоките 
за кандидатстване в конкурса.

Чл. 42. (1) Финансовият план на проекта 
по чл. 40, ал. 2 включва:

1. преки допустими разходи, в т.ч. за:
а) персонал;
б) командировки;
в) дълготрайни материални и нематериални 

активи, включително апаратура;
г) външни услуги, пряко свързани с изпъл-

нението на проекта;

д) материали, консумативи и други допус-
тими разходи, пряко свързани с изпълнението 
на проекта;

2. непреки допустими разходи – разходи за 
обслужване на проекта от базовата организа-
ция и партньорските организации, участващи 
в проекта;

3. разходи за одит на проекта.
(2) Към финансовия план се представя 

финансова обосновка на исканите средства 
по видове разходи за всеки от етапите на 
проекта, ако такива са предвидени.

(3) В насоките за кандидатстване в конкурса 
се определят допустимите разходи по ал. 1. 
Могат да бъдат определени ограничения за 
отделните групи разходи, както и други групи 
допустими разходи, при спазване разпоредбите 
на приложимото законодателство.

(4) Когато конкурсната процедура попада в 
приложното поле на член 107, параграф 1 на До-
говора за функциониране на Европейския съюз, 
но е съвместима с вътрешния пазар, видовете 
разходи във финансовия план и правилата за 
тяхното изразходване се определят в Насоките 
за кандидатстване съобразно изискванията на 
съответния режим за държавна помощ.

Чл. 43. (1) Разходи, направени преди под-
писване на договор за финансиране на проекта, 
са недопустими.

(2) Разходи, направени в периода между 
етапите на проекта, ако има такива, са допус-
тими и се отчитат при отчитане на следващия 
етап на проекта.

Раздел III
Условия за участие, изисквания към канди

датите и проектните предложения

Чл. 44. (1) В конкурсите на Фонда могат 
да участват учени или колективи от учени 
от установени в България научни органи-
зации – юридически лица, които извършват 
научни изследвания в съответствие с дейст-
ващото законодателство.

(2) Когато в научния колектив се включват 
учени от две или повече научни организации, 
в научното описание на проекта се отбелязват 
дейностите, които ще бъдат осъществени от 
учените от всяка от научните организации.

(3) В случаите по ал. 2 се представя спо-
разумение за партньорство, с което се оп-
ределя базовата научна организация, която 
представя проектно предложение пред Фонда, 
разпределението на дейностите и задачите 
между партньорите, както и предварително 
финансово разпределение на средствата по 
проекта между партньорите по етапи. Съот-
ветните суми се описват при обосновката на 
финансовия план.

(4) Споразумението за партньорство по ал. 3 
се подписва от ръководителите на организа-
циите партньори и ръководителя на научния 
колектив. Споразумението се представя като 
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приложение към проектното предложение на 
български и на английски език, с изключение 
на случаите по чл. 41, ал. 4, които се пред-
ставят само на български език.

(5) Когато конкурсната процедура попада в 
приложното поле на член 107, параграф 1 на 
Договора за функциониране на Европейския 
съюз, но е съвместима с вътрешния пазар, 
в Насоките за кандидатстване се определят 
условията за допустимост и недопустимост 
на кандидатите съобразно изискванията на 
съответния режим за държавна помощ.

Чл. 45. (1) Членове на научни колективи 
могат да бъдат учени, притежаващи доказана 
научна компетентност, квалификация и опит, 
съответстващи на целите на проекта, както 
и млади учени, докторанти, постдокторанти 
и студенти.

(2) Членовете на научни колективи, прите-
жаващи образователната и научна степен „док-
тор“ или научната степен „доктор на науките“, 
трябва да бъдат включени в базата данни по 
чл. 6, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1.

(3) В научните колективи могат да участват 
и учени от установени в чужбина научни ор-
ганизации. Финансовите средства за тяхното 
участие включват само разходи за команди-
ровки до базовата или партньорските органи-
зации, свързани с изпълнението на проекта. 

Чл. 46. (1) Ръководител на научния ко-
лектив може да бъде учен, който притежава 
образователната и научна степен „доктор“ или 
научната степен „доктор на науките“, както и 
доказана научна компетентност, квалификация 
и опит, съответстващи на целите на проекта. 
За всеки конкурс изпълнителният съвет може 
да определи допълнителни изисквания към 
ръководителите на научни колективи.

(2) Ръководителят на научния колектив 
го представлява пред Фонда, пред базовата 
организация и пред партньорите.

(3) Един учен може да ръководи едновре-
менно не повече от два проекта, финансирани 
въз основа на конкурси по чл. 35.

(4) При определянето на броя проекти по 
ал. 3 се отчитат само проектите, за които не 
е предаден окончателен отчет към датата на 
подаване на проектното предложение.

(5) Обстоятелствата по ал. 3 се удосто-
веряват с декларация от ръководителя на 
научния колектив.

Чл. 47. (1) Проекти с продължителност до 
две години се изпълняват на един етап и се 
отчитат само с окончателен отчет.

(2) Проекти с продължителност от три или 
четири години се изпълняват на два равни по 
продължителност етапа, като продължаването 
на проекта за втория етап зависи от оценката 
на междинния отчет.

(3) Проекти с продължителност над четири 
години се изпълняват на три равни по про-
дължителност етапа, като продължаването 

на проекта за втория и третия етап зависи 
от оценката на междинните отчети.

Чл. 48. (1) Дейностите по проекта се 
групират на работни пакети. Работните па-
кети, които включват изпълнение на науч-
ноизследователски дейности, задължително 
предвиждат достигане до един или няколко 
научни резултата. 

(2) Очакваните резултати на проектите 
трябва да са ясни, измерими и проверими при 
тяхното междинно и крайно отчитане съгласно 
Правилника за наблюдение и оценка на науч-
ноизследователската дейност, осъществявана 
от висшите училища и научните организации, 
както и на дейността на Фонд „Научни из-
следвания“ (ДВ, бр. 72 от 2015 г.). Те трябва 
задължително да предвиждат за всеки етап от 
проекта приети или изпратени за печат научни 
публикации в списание с импакт фактор/ранг 
или заявка за патент или изградена апаратура 
с уникални характеристики, а за проекти в 
областта на обществените и хуманитарните 
науки – публикация в реферирано и индекси-
рано списание или рецензирана студия или 
част от монография.

(3) Когато към датата на подаване на 
проектното предложение членове на научния 
колектив участват или са участвали през 
предходните пет години в проекти, финан-
сирани от Фонда, в проектното предложение 
задължително се посочват номерата, темите 
и получените оценки за изпълнението на 
тези проекти.

(4) В проектното предложение ръководи-
телят на научния колектив може да посочи 
до двама учени от страната или чужбина, 
които да не бъдат включени като оценители 
на проекта. При определяне на независимите 
оценители съответната временна научно-екс-
пертна комисия се съобразява с искането на 
ръководителя на научния колектив.

Чл. 49. Проектните предложения се по-
дават от името на ръководителя на научния 
колектив:

1. в електронен формат;
2. на хартиен носител в деловодството на 

Фонда.
Чл. 50. (1) Кандидатите могат да поискат 

разяснения от Фонда по конкурсната докумен-
тация до 10 дни преди изтичането на срока за 
подаване на проектните предложения. 

(2) Постъпилите въпроси и отговорите 
се публикуват на интернет страницата на 
Фонда не по-късно от 5 дни от получаване 
на искането. В разясненията не се посочва 
информация за лицата, които са ги поискали.

Раздел IV
Допускане, оценяване и класиране на  

проектите

Чл. 51. (1) Съответната временна научно-
експертна комисия със съдействието на служи-
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тели на Фонда проверява постъпилите проектни 
предложения за административно съответствие 
и допустимост по следните критерии:

1. наличие на проектно предложение, 
включващо административно и научно описа-
ние на проекта, както и всички приложения, 
определени в Насоките за кандидатстване в 
конкурса;

2. съответствие на проектното предложе-
ние с изискванията, определени в Насоките 
за кандидатстване в конкурса;

3. определянето на проектното предложение 
като излизащо извън обхвата на рамката за 
държавни помощи или съответствие на про-
ектното предложение с режима за държавните 
помощи за съответния конкурс по методика, 
определена в Насоките за кандидатстване. 

(2) След приключване на проверката по 
ал. 1 управителят на Фонда уведомява ръ-
ководителите на научни колективи, чиито 
проектни предложения не отговарят на едно 
или повече от изискванията, определени в На-
соките за кандидатстване. Несъответствията 
могат да бъдат отстранени в срок до 7 дни 
след уведомяването. Ако несъответствията 
бъдат отстранени, проектното предложение 
се допуска до следващия етап на оценката.

(3) След изтичане на срока за отстранява-
не на несъответствията по ал. 2 временната 
научно-експертна комисия изготвя списък на 
проектните предложения, които не са допус-
нати до научно оценяване, който се публикува 
на интернет страницата на Фонда.

Чл. 52. (1) Организирането на оценяване-
то и класирането на постъпилите проектни 
предложения се извършват от временната 
научно-експертна комисия.

(2) При интердисциплинарни проекти 
предложението се разглежда от временната 
научно-експертна комисия по основната на-
учна област или тематично направление на 
проекта, заявена в проектното предложение.

Чл. 53. Оценяването на проектите се 
извършва съгласно методиката за оценка и 
класиране на проектите, определена в Насо-
ките за кандидатстване в конкурса, и включва 
следните етапи:

1. научно оценяване на проектните пред-
ложения, оценка на капацитета на екипа и 
плана за изпълнение на проекта, както и 
оценка на въздействието на резултатите от 
изпълнението на проекта върху обществото;

2. формиране на комплексна оценка на 
проектните предложения и класиране на 
проектните предложения с оценка, по-висока 
от минималната.

Чл. 54. (1) Оценяването на проектните 
предложения се извършва от независими 
оценители, които са включени в базата данни 
по чл. 6, ал. 1, т. 2 за съответната година.

(2) Един независим оценител може да оце-
нява не повече от пет проектни предложения 
в рамките на един конкурс.

(3) Оценяването на проектните предложе-
ния от тематични направления или научни 
области в случаите по чл. 41, ал. 4 може да 
се извърши и само от национални независими 
оценители.

Чл. 55. (1) Независим оценител не може 
да оценява проекти в дадено тематично на-
правление или научна област на конкурс, 
когато участва като ръководител или член на 
научен колектив на проектно предложение в 
същото тематично направление или научна 
област на конкурса.

(2) Независим оценител не може да оце-
нява проект:

1. на организация, в която работи по ос-
новен трудов договор, или на организацията, 
която го е наела по трудово правоотношение 
и/или по граждански договор през последните 
три години;

2. когато е съпруг или съпруга или е във 
фактическо съжителство или е роднина по 
права линия без ограничения, по съребрена 
линия до четвърта степен включително или 
по сватовство до четвърта степен включител-
но на ръководителя или на член на научния 
колектив на проекта;

3. когато има съвместни научни публикации 
през последните пет години с ръководителя 
или с член на научния колектив на проекта.

(3) Членовете на изпълнителния съвет, на 
постоянните или на временните научно-екс-
пертни комисии не могат да бъдат оценители 
на проектни предложения по време на мандата 
си. Членовете на временните научно-експертни 
комисии могат да участват със съвещателен 
глас в заседанията на оценителите за постигане 
на консенсус в крайната оценка на проекти 
в случаите по чл. 58, т. 3.

Чл. 56. (1) След публикуване на списъка с 
проектните предложения по чл. 51, ал. 3 оце-
нителите по чл. 6, ал. 1, т. 2 за съответната 
научна област или тематично направление 
получават достъп до административното опи-
сание на проектните предложения, допуснати 
до оценяване. Достъп до административното 
описание на интердисциплинарните проекти 
получават оценителите по всички научни 
области, заявени в проектно предложение.

(2) След получаването на достъп до ин-
формацията по ал. 1 оценителите:

1. посочват проектите, за оценяването на 
които притежават: 

а) специфична компетентност по пробле-
матиката на проекта;

б) обща компетентност в съответната на-
учна област;

2. декларират липса на обстоятелствата за 
посочените проекти съгласно чл. 55, ал. 1 и 2. 
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(3) При установяване на невярно съдържа-
ние на декларацията по ал. 2, т. 2 оценителят 
губи право да оценява проектни предложе-
ния завинаги, както и да участва в проекти, 
финансирани от Фонда, за срок пет години. 

(4) Обстоятелството по ал. 3 се установява 
с решение на изпълнителния съвет, което се 
съобщава на оценителя и се публикува на 
интернет страницата на Фонда.

(5) Въз основа на определената компетент-
ност по ал. 2, т. 1 съответната временна науч-
но-експертна комисия определя чрез жребий:

1. трима независими оценители, притежава-
щи специфична компетентност по проблема-
тика на проекта – за проектни предложения 
в конкурси с максимална обща сума на един 
проект над 400 хил. лв.;

2. двама независими оценители, притежава-
щи специфична компетентност по проблема-
тика на проекта – за проектни предложения 
в конкурси с максимална обща сума на един 
проект под 400 хил. лв.

(6) Проектни предложения в конкурс „Идеи“ 
се оценяват от поне един чуждестранен не-
зависим оценител с изключение на случаите 
по чл. 41, ал. 4.

(7) Ако за проектно предложение броят 
на определените оценители със специфична 
компетентност е по-малък от шест по ал. 5, 
т. 1 или от четири по ал. 5, т. 2, в жребия 
се включват и оценителите, заявили обща 
компетентност.

(8) Ако по реда на ал. 5 или 7 не могат да 
бъдат определени оценители, те се определят 
от временната научно-експертна комисия от 
базата данни по чл. 6, ал. 1, т. 2 за съответната 
научна област. Определените оценители се 
уведомяват писмено и при съгласие от тяхна 
страна декларират липса на обстоятелства за 
посочените проектни предложения съгласно 
чл. 55, ал. 1 и 2.

(9) Проектни предложения за съфинанси-
ране на проекти по международни програми, 
включващи независимо научно оценяване на 
проекта от европейска или международна 
организация, не се оценяват научно от оце-
нители, а се приема положителната оценка 
на оценяващата организация.

(10) Проектни предложения по конкурси 
с максимална сума за финансиране на про-
ект, по-малка от десет хил. лв., могат да се 
оценяват от един оценител.

Чл. 57. (1) За всяко проектно предложение 
съответната временна научно-експертна ко-
мисия определя докладчик – член на коми-
сията, който след решението на временната 
научно-експертна комисия по чл. 56, ал. 5, 7 
или 8 уведомява определените независими 
оценители и им изпраща:

1. насоките за кандидатстване в конкурса 
по чл. 39, ал. 1;

2. подаденото проектно предложение в 
електронен формат;

3. връзка към информацията в базите 
данни на Фонда за ръководителя и членовете 
на научния колектив на проекта и техните 
текущи проекти или проекти, завършили през 
последните три години.

(2) Определените независими оценители 
са анонимни за всички лица с изключение 
на членовете и секретаря на съответната вре-
менна научно-експертна комисия, както и на 
другите оценители на проектното предложение 
в случаите по чл. 58, т. 3.

(3) В срок, определен в Насоките за канди-
датстване, всеки независим оценител изготвя 
в електронен формат оценка на съответното 
проектно предложение, която съдържа:

1. преценка за допустимостта на пред-
видените дейности и разходи и за типа на 
предвидените научни изследвания; 

2. оценка на проектното предложение по 
точкова система съгласно критериите за научна 
оценка на проектните предложения и мотиви 
за определените точки по всеки критерий; 

3. препоръки за промени в работната про-
грама и/или финансовия план на проекта, ако 
прецени, че такива са необходими.

Чл. 58. След постъпване на оценките съот-
ветната временна научно-експертна комисия 
ги разглежда поотделно за всяко проектно 
предложение, като:

1. установява съответствието на определе-
ните точки с мотивите по всеки критерий и с 
методиката за оценка на проектите и сравнява 
оценките на оценителите;

2. при наличие на съответствие и при раз-
лика между числовите оценки на оценителите, 
по-малка от определена в методиката стой-
ност, формира комплексна числова оценка на 
проекта като средноаритметично от оценките 
на оценителите;

3. при липса на съответствие по т. 1 за 
някоя от оценките или при разлика в инди-
видуалните оценки повече от определената в 
методиката стойност организира обсъждане 
между оценителите, модерирано от докладчи-
ка за съответното проектно предложение от 
временната научно-експертна комисия; при 
обсъждането оценителите заедно определят 
текста на мотивите и оценката по всеки 
критерий и приемат комплексната числова 
оценка за проектното предложение.

Чл. 59. (1) След извършване на оценяването 
по чл. 57 и 58 временните научно-експертни 
комисии:

1. извършват класиране на проектните 
предложения в низходящ ред на комплексната 
числова оценка;

2. изготвят списък на проектните предло-
жения за финансиране в рамките на предва-
рително определените средства. 
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(2) Не се класират проектни предложения, 
получили по-малък брой точки от минимал-
ния праг, определен в Насоките за кандидат-
стване за конкурса.

(3) Ако независими оценители са предло-
жили промени във финансовия план на про-
ект, съответната временна научно-експертна 
комисия разглежда аргументацията за тях и 
ги отчита напълно или частично при пред-
ложението си за финансиране. 

(4) Ако след изготвяне на списъка на 
проектните предложения за финансиране по 
ал. 1, т. 2 останат проектни предложения, 
които са оценени по-високо от минималния 
праг, но не са предложени за финансиране 
поради изчерпване на предвидените средства 
за съответното тематично направление или 
научна област, тези проектни предложения 
се включват в списък с резервни проектни 
предложения.

(5) За извършените дейности по органи-
зацията на оценяването и класирането на 
проектните предложения временната на-
учно-експертна комисия изготвя доклад до 
изпълнителния съвет, към който прилага 
решенията по ал. 1. 

(6) Член на временна научно-експертна 
комисия може да изрази особено мнение в 
писмен вид, което се представя в тридневен 
срок след заседанието на комисията, на което е 
прието класирането на проектите за конкурса, 
като то става неразделна част от решението. 

Чл. 60. (1) След постъпване на доклада 
на съответната временна научно-експертна 
комисия изпълнителният съвет одобрява 
класирането, списъка на проектите за фи-
нансиране и списък на резервните проекти.

(2) Решението на изпълнителния съвет 
се публикува на интернет страницата на 
Фонда. Към решението се прилага списък 
на класираните проекти, съдържащ следната 
информация:

1. заглавие на проекта;
2. базова организация и партньорски ор-

ганизации, ако има такива;
3. ръководител на научния колектив;
4. комплексната числена оценка на проекта.
(3) За одобрените за финансиране проекти 

се публикува и общият размер на отпуснатото 
финансиране, резюме на проекта и списъкът 
на членовете на научния колектив.

(4) Ако проектните предложения, които са 
оценени по-високо от минималния праг, не са 
достатъчни за изразходване на предвидените 
средства за определено тематично направление 
или научна област, останалата сума се разпре-
деля от изпълнителния съвет за финансиране 
на резервни проектни предложения от други 
тематични направления или научни области 
на същия конкурс. 

(5) Решението по ал. 1 се взема не по-къс-
но от 15 седмици след изтичане на срока за 

подаване на проектни предложения с изклю-
чение на тези по процедурата по чл. 62, за 
които решението се взема не по-късно от 18 
седмици след изтичане на срока за подаване 
на проектни предложения. Периодите от 1 до 
31 август и от 23 декември до 3 януари не се 
включват в тези срокове.

Чл. 61. До десет работни дни след приема-
не на решението по чл. 60, ал. 1 управителят 
изпраща на ръководителите на научните ко-
лективи получените научни оценки, мотивите 
към тях и комплексната числова оценка на 
представеното от тях проектно предложение. 

Чл. 62. (1) По решение на изпълнителния 
съвет оценяването на проектни предложения 
по конкурси с минимална сума на проекта над 
определена от изпълнителния съвет стойност 
може да включва два етапа:

1. оценяване от независими оценители;
2. защита на проектните предложения, 

преминали първия етап.
(2) Оценяването по ал. 1, т. 1 се извърш-

ва при условията и реда на чл. 51 – 59, като 
оценителите могат да правят препоръки за 
промяна в работната програма и/или финан-
совия план на проекта. Проектите се оценяват 
само от чуждестранни независими оценители 
с изключение на случаите по чл. 41, ал. 4. 

(3) Защитата на проектни предложения по 
ал. 1, т. 2 се извършва за проекти, получили 
оценка от първия етап над определения в 
Насоките за кандидатстване в конкурса ми-
нимален праг. Въз основа на препоръките на 
независимите оценители научните колективи, 
допуснати до втория етап на оценяването, 
могат да правят промени в подаденото про-
ектно предложение.

(4) Защитата на проектните предложения 
включва представяне на проекта от ръково-
дителя на научния колектив пред съответната 
временна научно-експертна комисия, отговори 
на въпроси и на препоръките на независимите 
оценители. 

(5) За защитата на проектните предложения 
се води протокол и аудиозапис, въз основа 
на които независимите оценители определят 
оценката си за втория етап от оценяването.

(6) Проектите се класират въз основа на 
средната стойност на оценката от първия и 
втория етап на оценяването.

(7) Одобрението на проектите за финанси-
ране се осъществява по реда на чл. 60.

Чл. 63. (1) Независимите оценители и супер-
оценителите получават възнаграждение въз 
основа на сключен договор с Фонда. Размерът 
на възнаграждението за оценен проект зависи 
от типа на конкурса и се определя ежегодно 
от изпълнителния съвет, като не може да 
бъде по-малък от 50 лв. и по-голям от 300 лв.



БРОЙ 41  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  33   

(2) Възнаграждението не се изплаща, ако 
по вина на независимия оценител оценката 
не е предадена в предвидения в Насоките за 
кандидатстване срок.

(3) Оценяването на проектните предложе-
ния и междинното и окончателното оценяване 
на финансирани проекти са неразделна част 
от научните изследвания. Дейността на неза-
висимите оценители е специфична научноиз-
следователска дейност, свързана с определяне 
на характеристиките на проектите и може да 
включва препоръки за подобряване качеството 
на научните изследвания.

Раздел V
Договор за финансиране

Чл. 64. (1) За одобрените проекти упра-
вителят сключва договор за предоставяне на 
финансиране, който задължително съдържа:

1. страни по договора:
а) Фонд „Научни изследвания“;
б) изпълнители по договора – базова орга-

низация и ръководител на научния колектив;
2. предмет на договора, включващ входящ 

номер и наименование на проекта;
3. период за изпълнение;
4. финансови ангажименти по договора;
5. работна програма;
6. партньорите по проекта, ако има такива;
7. списък на научния колектив.
(2) Проектното предложение е неразделна 

част от договора. Оригиналът на проектното 
предложение се прилага към екземпляра на 
договора, съхраняван във Фонда.

(3) В договора се определя редът за възста-
новяване на недължимо платени и надплатени 
суми, както и на неправомерно получените 
или неправомерно усвоените средства.

(4) Когато конкурсната процедура попада в 
приложното поле на член 107, параграф 1 на 
Договора за функциониране на Европейския 
съюз, но е съвместима с вътрешния пазар, 
договорът включва съответните изисквания 
на приложимото законодателство, които га-
рантират спазването на условията на режима 
за държавни помощи за съответния проект. 

Чл. 65. В случаите, когато средства за 
финансиране на проекти и дейности се пре-
доставят от други организации, условията и 
редът за финансиране се определят съгласувано 
с финансиращата организация при спазване 
на разпоредбите на Закона за насърчаване 
на научните изследвания и този правилник.

Чл. 66. (1) В срок до десет работни дни 
от решението на изпълнителния съвет за 
определяне на съответния проект за финан-
сиране управителят на Фонда отправя по-
кана до ръководителя на научния колектив 
за сключване на договор за финансиране на 
проекта. Ръководителят на научния колектив 

уведомява останалите изпълнители по чл. 64, 
ал. 1, т. 1 за датата и мястото на сключване 
на договора.

(2) Договорът се сключва не по-късно от две 
седмици след поканата по ал. 1. Подписването 
му може да се отложи с не повече от един 
месец по мотивирано искане на ръководителя 
на научния колектив.

(3) Договорът се сключва за цялата сума 
по проекта, предвидена в решението на из-
пълнителния съвет, и за целия период за 
неговото изпълнение. 

(4) В случай че съответната временна науч-
но-експертна комисия е предвидила промени 
в работната програма или финансовия план, 
отчитайки забележки на независимите оцени-
тели, ръководителят на научния колектив се 
запознава с тях предварително и тези промени 
се отразяват в договора.

(5) Преди подписването на договора членът 
на временната научно-експертна комисия, 
който е определен за докладчик за проект-
ното предложение при неговото оценяване, 
и секретарят на комисията:

1. удостоверяват съответствието на дого-
вора с подаденото проектно предложение по 
отношение на неговото съдържание съгласно 
чл. 64, ал. 1 и с промените по ал. 4;

2. извършват кръстосана проверка на 
дейностите, предвидени в проекта с оглед 
избягване на двойно финансиране на дейности 
по методика, приета от изпълнителния съвет.

Чл. 67. Ако ръководител на научен колектив 
или на базова организация, чийто проект е 
одобрен за финансиране, откажат сключва-
нето на договор, след изтичане на срока по 
чл. 66, ал. 2 управителят отправя покана до 
следващия от списъка с резервните проекти.

Чл. 68. (1) Средствата за изпълнение на 
проекта се предоставят при условия и по ред, 
определени в договора за неговото изпълнение. 

(2) До двадесет работни дни след подпис-
ване на договора Фондът превежда авансово 
предвидените суми за първия етап от изпъл-
нението на проекта.

Чл. 69. Финансовите средства по проекта се 
изразходват законосъобразно и целесъобразно 
съгласно предвидените във финансовия план 
групи разходи.

Чл. 70. При публикуване на научни резул-
тати, получени във връзка с изпълнението на 
проекти, финансирани от Фонда, в научни 
публикации, заявки за патенти, представяния 
на научни прояви и други форми на предста-
вяне на резултатите членовете на научния 
колектив отбелязват, че съответният резултат 
е постигнат по проект, финансиран от Фонда, 
и ако условията на изданието позволяват, 
посочват номера на договора.

Чл. 71. (1) Всяко изменение на договора 
за финансиране е предмет на допълнително 
писмено споразумение, освен когато в този 
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правилник не е предвидено друго. Допълнител-
ното споразумение се подписва от управителя 
след решение на изпълнителния съвет.

(2) Допълнително споразумение не може 
да има за цел или за последица промяна на 
договора, която може да постави под съмнение 
решението за финансиране на проекта или 
да доведе до неравностойно отношение към 
кандидатите, както и до увеличаване размера 
на одобреното финансиране.

(3) Искания за изменение се изпращат от 
изпълнителя до управителя на Фонда не по-
късно от един месец преди крайната дата за 
изпълнение на проекта или на съответния етап.

Чл. 72. (1) При изпълнението на проекта 
ръководителят на научния колектив може 
да прави промени във финансовия план 
чрез прехвърляне между различните групи 
допустими преки разходи, при условие че 
преразпределението не надвишава 15 процента 
от общия размер на допустимите преки раз-
ходи за съответния етап на проекта. В този 
случай ръководителят на научния колектив 
писмено уведомява ръководителя на базовата 
организация и партньорите, ако има такива, 
и управителя на Фонда. Уведомлението се 
прилага към съответния финансов отчет, без 
да се подписва допълнително споразумение 
към договора за финансиране. Това прераз-
пределение следва да се подаде в отчета за 
етапа, за който е направено.

(2) Редът по ал. 1 се прилага и при прехвър-
ляне на средства за следващ етап на проекта 
или за използване на средства в периода до 
получаване на финансирането за следващия 
етап при наличие на неизразходвани средства 
от отчитания етап. В тези случаи финансовите 
средства се отчитат във финансовия отчет за 
следващия етап. При незадоволителна оценка 
на проекта за отчитания етап всички сред-
ства, изразходвани по реда на тази алинея, 
се възстановяват на Фонда.

(3) В случай че са необходими промени във 
финансовия план, предвиждащи преразпреде-
ление, надвишаващо 15 процента, но не повече 
от 25 процента от допустимите преки разходи 
по проекта за определен етап, промените се 
осъществяват по реда на чл. 71. 

(4) При промените по ал. 1, 2 или 3 не 
могат да се нарушават ограниченията върху 
изразходване на финансовите средства, по-
сочени в този правилник или в Насоките за 
кандидатстване в конкурса. Промените не 
могат да са свързани или да водят до прераз-
пределение на средства между партньорите, 
ако има такива.

Чл. 73. (1) Не се допускат промени в ра-
ботната програма на проекта, които засягат 
повече от 25 процента от планираните дейности  
и/или очакваните резултати, или промени, 
които водят до промяна на вида на изслед-
ванията съгласно чл. 4, ал. 3.

(2) Промени, засягащи по-малко от 15 
процента от планираните дейности и/или 
очакваните резултати за съответния етап от 
проекта, могат да се извършат след писмено 
мотивирано уведомление от ръководителя на 
научния колектив до управителя на Фонда. 
В този случай не се подписва допълнително 
споразумение към договора за финансиране.

(3) Промени, засягащи повече от 15 процен-
та, но не повече от 25 процента от планираните 
дейности и/или очакваните резултати, могат 
да се извършат по реда на чл. 71. 

Чл. 74. (1) Промени в състава на научния 
колектив на проекта се допускат по изключе-
ние в интерес на изпълнението му и могат да 
бъдат направени въз основа на мотивирано 
предложение на ръководителя и/или на науч-
ния колектив, утвърдено от ръководителя на 
базовата организация, и на партньорите, ако 
има такива. Към предложението се прилага 
писмено съгласие на напускащите и/или на 
новите членове на колектива. Членове на 
изпълнителния съвет, взел решение за фи-
нансиране на проекта, на временната науч-
но-експертна комисия, оценявала проектни 
предложения по съответния конкурс, или 
оценители по тематичното направление или 
научната област на конкурса не могат да бъдат 
предлагани за нови членове на колектива.

(2) В случай че ръководител на научен 
колектив е престанал да отговаря на предва-
рително обявените изисквания за съответната 
позиция или не е в състояние да изпълнява 
своите задължения по проекта, ръководи-
телят на базовата организация съвместно с 
партньорите, ако има такива, и останалите 
членове на научния колектив, притежаващи 
образователна и научна степен „доктор“, вземат 
решение, с което предлагат неговата замяна 
с учен, притежаващ еквивалентни или по-ви-
соки квалификация, умения и опит. Ученият, 
предложен за нов ръководител, трябва да е 
бил член на научния колектив при подаване 
на проектното предложение и да отговаря на 
условията за ръководител на проект.

(3) Решение по предложението по ал. 1 се 
взема от изпълнителния съвет след съгласуване 
със съответната постоянна научно-експертна 
комисия, като не се подписва допълнително 
споразумение. Замяна на ръководител на 
научен колектив по ал. 2 се осъществява с 
решение на изпълнителния съвет и сключване 
на допълнително споразумение към договора.

(4) Докторанти, отчислени с право на 
защита, както и участници в колектива, 
защитили докторска степен, които преуста-
новяват трудови правоотношения с базовата 
организация, могат да се заменят с нови 
членове на колектива с уведомително писмо 
от ръководителя на проекта. Към писмото се 
прилага писмено съгласие на напускащите и 
на новите членове на колектива.
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Чл. 75. (1) При забавяне от научен, техниче-
ски или друг характер, налагащо удължаване 
срока за изпълнение на проекта или на етап 
от проекта, ръководителят на научния колек-
тив съгласувано с ръководителя на базовата 
организация и партньорите, ако има такива, 
уведомява писмено управителя на Фонда и 
мотивирано иска удължаване на срока за 
изпълнение на проекта или съответния етап, 
като посочва крайната дата, на която ще бъде 
представен съответният отчет.

(2) В случай че исканото удължение по ал. 1 
е до шест месеца, срокът се удължава, без 
да се подписва допълнително споразумение.

(3) В случай че исканото удължение по 
ал. 1 е по-голямо от шест месеца, но не пове-
че от една година, удължаването може да се 
извърши с решение на изпълнителния съвет 
по предложение на съответната постоянна 
научно-експертна комисия след обсъждане 
на мотивите за исканото удължение с ръко-
водителя на научния колектив.

Раздел VI
Анализ, контрол и оценка на изпълнението 

на финансираните проекти 

Чл. 76. (1) Анализът, контролът и оценката 
на изпълнението на финансираните от Фонда 
проекти се осъществява от постоянните на-
учно-експертни комисии въз основа на пра-
вила и критерии, приети от изпълнителния 
съвет. Правилата включват и механизми за 
мониторинг на изпълнението и текущ и по-
следващ контрол по отношение на приложимия 
режим за държавни помощи. 

(2) След сключването на договорите по 
всеки конкурс изпълнителният съвет разпре-
деля финансираните проекти на постоянните 
научно-експертни комисии в съответствие с 
тяхната компетентност. Интердисциплинарни 
проекти се разпределят на постоянната науч-
но-експертна комисия по основната научна 
област, която при обсъждането на отчетите 
може да покани представители на постоянни 
научно-експертни комисии по допълнителните 
научни области. 

(3) При изпълнение на задълженията 
си по ал. 1 постоянните научно-експертни 
комисии осъществяват проверки в базовата 
организация или партньорските организации 
за изпълнение на дейностите по проекта или 
за резултатите от него.

Чл. 77. В двумесечен срок след публикува-
не на решението на изпълнителния съвет за 
финансиране на проектите за всеки конкурс 
управителят организира информационна сре-
ща с ръководителите на научните колективи 
и счетоводителите, отговорни за финансовото 
обслужване на проектите, на която финансови 
специалисти от Фонда представят и разяс-
няват указания за управление и отчитане на 
финансовите средства, предоставени от Фонда. 

Чл. 78. (1) За всеки финансиран проект 
на интернет страницата на Фонда се създава 
отделна страница, включваща страница с 
публичен достъп и страница за техническа 
връзка с Фонда с ограничен достъп, в която 
е посочен отговорникът за този проект – член 
на постоянната научно-експертна комисия.

(2) Страницата с публичен достъп съдър-
жа информацията по чл. 41, ал. 2, името на 
отговорника за този проект от постоянната 
научно-експертна комисия, както и:

1. описание на очакваните резултати;
2. постигнатите резултати от изпълнението 

на проекта по етапи, ако такива са предвиде-
ни, и кратък анализ на тяхната приложимост, 
в т. ч.:

а) списък на научните публикации, израбо-
тени във връзка с проекта, с интернет връзка 
към публикациите в електронната страница 
на списанието, в което са публикувани, и/или 
към публично достъпни електронни копия 
на публикациите, а за издания, публикувани 
само в печатен вид, се публикува началната 
страница, страницата с отбелязано финанси-
ране от Фонда и други страници по желание 
на научния колектив; 

б) списък на патентите, изработени във 
връзка с проекта, с препратки към съответ-
ните интернет страници;

3. друга информация, свързана с проек-
та, като предложения за индустриални или 
други полезни за обществото приложения на 
резултатите.

(3) Страницата за техническа връзка с 
Фонда е с ограничен достъп, съдържа проект-
ното предложение и подписания договор и се 
използва за обмен и съхранение в електронен 
вид на информация, включително за: 

1. подаване на междинните и окончател-
ния отчети;

2. получаване на оценките за изпълнението 
на проекта;

3. официална кореспонденция с Фонда във 
връзка с изпълнението на проекта. 

(4) Ръководителят на научния колектив 
отговаря за предоставянето и обновяването 
на информацията на страницата на проекта. 
Информацията се съхранява за срока по 
чл. 26, ал. 4.

Чл. 79. (1) Ръководителите на научни ко-
лективи представят в сроковете, предвидени 
в договора:

1. междинни научни и финансови отчети 
за изпълнението на проекта;

2. окончателен научен и финансов отчет 
за изпълнението на проекта.

(2) Междинен научен и финансов отчет 
се изготвя за всеки етап от изпълнението 
на проекта, когато такива са предвидени, а 
при необходимост може да включва и акту-
ализирана работна програма и актуализиран 
финансов план на проекта за следващия етап.
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(3) Окончателен научен и финансов отчет се 
изготвя за цялостното изпълнение на проекта.

(4) В отчетите се включва информация 
за промените, направени по реда на членове 
72 – 75.

(5) Отчетите се подават в електронен фор-
мат и на хартиен носител.

(6) Ако междинен или окончателен отчет 
по проект не бъде предаден до два месеца 
след изтичане на определения срок по ал. 1, 
Фондът предприема действия, предвидени 
в договора за финансиране. Ръководителят 
и членовете на научния колектив на проек-
та нямат право да участват в колективи за 
подаване на нови проектни предложения по 
конкурси на Фонда до предаване на отчета. 

Чл. 80. (1) Научният отчет се представя на 
български език, а в определени в Насоките 
за кандидатстване или в договора за финан-
сиране на проекта случаи – и на английски 
език, и включва:

1. кратко описание на осъществените из-
следвания или дейности по всеки от работните 
пакети, описание на постигнатото по всеки 
от очакваните научни резултати за дадения 
етап и обяснение на причините, ако част от 
очакваните резултати не са постигнати;

2. списък на научните публикации (пуб-
ликувани и/или приети за печат) и заявки 
за патенти, включващи научни изследвания, 
финансирани по проекта, отговарящи на 
изис кването по чл. 70, както и копия от тези 
публикации и заявки, когато е приложимо; в 
случаите, при които една публикация се отчи-
та в повече от един проект, това се описва в 
отчета, като се отбелязва приносът на всеки 
от проектите за публикацията в проценти;

3. списък на участията в научни форуми или 
посещения в научни организации в чужбина, 
на които са представени резултати от проекта;

4. отчет за изпълнение на Плана за експло-
атация на научните резултати от изпълнението 
на проекта;

5. информацията, която се публикува на 
интернет страницата на проекта съгласно 
чл. 78, ал. 2;

6. по преценка на ръководителя на науч-
ния колектив към отчета се прилага списък 
и копия на ръкописи на публикации, изпра-
тени за печат.

(2) Научният отчет се подписва от ръко-
водителя и членовете на научния колектив.

Чл. 81. (1) Финансовият отчет се пред-
ставя на български език и включва необхо-
димата счетоводна информация за преценка 
на допустимостта на направените разходи 
съгласно правилата по чл. 13, т. 8. Към фи-
нансовия отчет се прилагат заверени копия 
на разходооправдателните документи за на-
правените преки допустими разходи, върху 
които е отбелязано, че разходът е извършен 
по съответния проект.

(2) Финансовият отчет се подписва от 
ръководителя и от главния счетоводител на 
базовата организация.

Чл. 82. (1) В зависимост от постигнатите 
резултати за всеки проект се поставят ин-
дивидуални оценки и обща научна оценка, 
които може да са:

1. „много добър“ – проекти, постигнали 
повече резултати от очакваните, които са 
отразени в публикувани или приети за печат 
научни публикации в авторитетни научни 
списания с импакт фактор/ранг, отговарящи 
на изискването по чл. 70, или заявки за па-
тенти или за полезни модели, а за проекти в 
областта на обществените и хуманитарните 
науки – в статии, публикувани или приети за 
печат в реферирани и индексирани списания, 
както и в рецензирани студии или монографии;

2. „добър“ – проекти, постигнали основната 
част от научните резултати за дадения етап, 
но не по-малко от осемдесет процента от 
тях, или еквивалентни по значимост резул-
тати, свързани с работа по проекта, които са 
отразени в публикувани или приети за печат 
научни публикации в списания с импакт 
фактор/ранг, отговарящи на изискването по 
чл. 70, или заявки за патенти или за полез-
ни модели, изградена апаратура с уникални 
характеристики, а за проекти в областта на 
обществените и хуманитарните науки – в 
статии, публикувани или приети за печат в 
реферирани и индексирани списания, както 
и в рецензирани студии или монографии;

3. „задоволителен“ – проекти, постигнали 
част от научните резултати за дадения етап, 
но не по-малко от петдесет процента от тях, 
или еквивалентни по значимост резултати, 
свързани с работа по проекта; при междинно 
отчитане постигнатите резултати трябва да 
дават възможност проектът да бъде продължен 
и успешно завършен;

4. „незадоволителен“ – проекти, постиг-
нали по-малко от петдесет процента от 
очакваните резултати, и липса на научни 
публикации, поради което след междинното 
отчитане проектът не може да бъде продължен 
или завършен успешно. 

(2) Индивидуалните оценки се поставят 
от независими оценители. Броят независими 
оценители за всеки тип проекти се определя 
с правилата по чл. 76, ал. 1. 

(3) Общата научна оценка на всеки проект 
се приема с решение на съответната посто-
янна научно-експертна комисия въз основа 
на индивидуалните оценки и отчитайки кри-
териите по ал. 1.

(4) Критериите за оценяване и броят не-
зависими оценители на отчети на проекти, 
финансирани по конкурсите по чл. 36, се 
определят от изпълнителния съвет за всеки 
тип конкурси. 
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Чл. 83. (1) След изтичане на срока за пред-
ставяне на научните и финансовите отчети за 
всеки проект постоянната научно-експертна 
комисия определя с решение независими 
оценители от базата данни по чл. 6, ал. 1, 
т. 2, които са изразили съгласие да оценяват 
междинни и окончателни отчети на проекти.

(2) При определянето на независимите 
оценители не се допуска наличие на обстоя-
телствата, посочени в чл. 55, ал. 2.

(3) Един независим оценител може да оце-
нява не повече от седем отчета на проекти в 
рамките на една календарна година.

(4) Независимите оценители са анонимни 
за колектива на проекта, както и за всички 
лица с изключение на членовете и секретаря 
на съответната постоянна научно-експертна 
комисия.

Чл. 84. (1) Секретарят на постоянната 
научно-експертна комисия изпраща до неза-
висимите оценители:

1. уведомление за избора;
2. подробни указания за правилата и кри-

териите за оценяване на изпълнението на 
проектите;

3. връзка към страниците по чл. 78, ал. 1 за 
научните и финансовите отчети по проектите, 
които ще оценяват.

(2) В срок, определен в правилата по чл. 76, 
ал. 1, независимите оценители: 

1. оценяват и мотивират оценките си за 
постигнатите научни резултати и изпълнение-
то на проекта въз основа на информацията в 
научния отчет и публикуваните или приетите 
за печат научни публикации съгласно чл. 82;

2. изразяват становище за съответствие на 
финансовите разходи с условията на договора и 
с финансовия план, като отчитат направените 
в тях промени, ако има такива;

3. за проекти, оценени с оценка „задоволи-
телен“, изразяват становище с каква част да 
бъде намалена предвидената сума по договора 
за следващия етап на проекта; 

4. при междинно отчитане може да пре-
поръчат промени в работна програма или 
финансов план за следващия етап на проекта.

Чл. 85. (1) Финансовите отчети на про-
ектите се проверяват за допустимост за 
разходваните средства от одитор – експерт-
счетоводител.

(2) При установяване на несъответствие или 
необходимост от допълнителни разяснения 
одиторът информира писмено ръководителя 
на научния колектив и ръководителя на базо-
вата организация, които могат да представят 
допълнителни разяснения и/или документи в 
срок до 14 дни след получаване на писмото.

(3) Одиторът изготвя мотивиран доклад 
до управителя на Фонда и до съответната 
постоянна научно-експертна комисия, в 
който дава оценка за направените разходи. 
При установяване на неизразходвани, израз-

ходвани в нарушение на финансовия план 
и/или неправомерно изразходвани средства 
определя размера на одобрените разходи и 
на средствата, подлежащи на прехвърляне за 
следващ етап или на възстановяване.

(4) Фондът не може да изисква възстано-
вяване на други средства с изключение на 
средствата, подлежащи на възстановяване 
съгласно ал. 3 или в случай на незадоволи-
телна оценка след решение на изпълнителния 
съвет по чл. 89, ал. 4.

Чл. 86. (1) След постъпване на оценките 
по чл. 84, ал. 2 и доклада по чл. 85, ал. 3 за 
всеки отчетен проект постоянната научно-
експертна комисия установява съответствието 
на индивидуалните оценки с критериите за 
оценяване на изпълнението на проектите и при 
липса на съответствие уведомява оценителя 
да коригира несъответствието в едноседмичен 
срок от получаване на уведомлението.

(2) Постоянната научно-експертна коми-
сия разглежда доклада по чл. 85, ал. 3 и при 
необходимост изисква от одитора разяснения 
по направените констатации. 

(3) Въз основа на индивидуалните оценки 
постоянната научно-експертна комисия при-
ема обща научна оценка на проекта или на 
съответния етап. 

(4) Постоянната научно-експертна комисия 
представя на изпълнителния съвет доклад за 
утвърждаване на общите научни оценки за 
всеки проект и съгласувано с управителя на 
Фонда предложение за окончателен размер 
на одобрените разходи по проекта.

(5) Ако при приключване на проекта окон-
чателният размер на одобрените разходи по 
ал. 4 е по-малък от получените, в доклада по 
ал. 4 се определя и размерът на средствата, 
подлежащи на възстановяване. 

Чл. 87. (1) Изпълнителният съвет разглежда 
доклада по чл. 86, ал. 4 на съответната по-
стоянна научно-експертна комисия и за всеки 
проект приема решение, с което:

1. утвърждава общата оценка на междин-
ния, съответно окончателния отчет;

2. утвърждава окончателния размер на 
одобрените разходи за съответния етап или 
за цялостното изпълнение на проекта, а в 
случаите по чл. 86, ал. 5 – и размера на сред-
ствата, подлежащи на възстановяване.

(2) За междинни отчети на проекти, по-
лучили оценка „много добър“ или „добър“, 
изпълнителният съвет приема решение за 
отпускане на средствата за следващия етап 
на проектите в пълния размер, предвиден в 
договора.

(3) За междинни отчети на проекти, полу-
чили оценка „задоволителен“, изпълнителният 
съвет разглежда препоръките на независи-
мите оценители и на съответната постоянна 
научно-експертна комисия и приема решение 
за продължаване на проекта, като намалява 
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сумата за финансиране на следващия етап 
на проекта до не повече от 70 процента от 
средствата за втория етап на проекта, пред-
видени в договора.

(4) За проекти, получили оценка „незадо-
волителен“, изпълнителният съвет приема 
решение за прекратяване на договора за 
финансиране на проекта, след като изслуша 
председателя на съответната постоянна на-
учно-експертна комисия. Решението може да 
включва частично или пълно възстановяване 
на получените средства, включително и тези 
за персонал.

(5) Всички средства, за които е установена 
недопустимост, се възстановяват на Фонда 
в пълен размер считано от датата, на която 
съответният изпълнител е уведомен за реше-
нието на изпълнителния съвет по ал. 1, т. 2.

(6) Решенията по ал. 1 – 4 се съобщават 
от управителя на изпълнителите в петдневен 
срок след приемането им.

(7) До двадесет работни дни след прие-
мане на решението на изпълнителния съвет 
по ал. 1 Фондът превежда съответните суми 
за следващия етап на проекта на базовата 
организация и на партньорите. 

(8) Проектът се счита за приключен след 
утвърждаване от изпълнителния съвет на 
окончателна обща научна оценка и финан-
сов отчет на проекта и възстановяване на 
средствата по ал. 4 или 5, ако има такива. 
За приключването на проекта управителят и 
изпълнителите подписват протокол.

Чл. 88. Решенията по чл. 87 се вземат 
не по-късно от 3 месеца след подаване на 
съответния отчет и се публикуват на интер-
нет страницата на Фонда след изтичане на 
срока за подаване на възражения или след 
потвърждаване на решението при условията 
на чл. 89, ал. 4 или 5.

Чл. 89. (1) Ръководителят на научния 
колектив и/или ръководителят на базовата 
организация могат в едномесечен срок от 
датата на получаване на уведомлението по 
чл. 87, ал. 6 да направят мотивирано възра-
жение срещу решенията на изпълнителния 
съвет по чл. 87, ал. 1 или 4.

(2) На първото си заседание след постъп-
ване на възражение срещу научната оценка 
на определен проект съответната постоянна 
научно-експертна комисия в присъствие на 
управителя на Фонда определя чрез жребий 
супероценител от база данни „Оценители на 
проекти“ по чл. 6, ал. 1, т. 2 за съответната 
научна област, който отговаря на минималните 
изисквания съгласно приложението към чл. 7, 
ал. 2. Супероценителят изготвя индивидуална 
оценка при условията и по реда на чл. 84, 
ал. 2, преценява дали оценката на постоянната 
научно-експертна комисия е мотивирана и 
прави обосновано предложение за решение 
на изпълнителния съвет.

(3) След постъпване на възражението сре-
щу решение за възстановяване на средства 
управителят на Фонда в присъствие на ръко-
водителя на научния колектив, представител 
на базовата организация, и председателя на 
съответната постоянна научно-експертна ко-
мисия определя чрез жребий независим одитор, 
който изготвя становище за допустимостта на 
изразходваните средства по чл. 85 на основа 
на финансовия отчет, одитния доклад и мо-
тивираното възражение по ал. 1.

(4) Въз основа на мотивираното станови-
ще на супероценителя изпълнителният съвет 
разглежда отново решението на постоянната 
научно-експертна комисия и оценките на 
оценителите и потвърждава или променя 
решението си по чл. 87, ал. 1, т. 1.

(5) Въз основа на становището на не-
зависимия одитор изпълнителният съвет 
потвърждава или променя решението си по 
чл. 87, ал. 1, т. 2.

(6) Срещу решенията по ал. 4 и 5 не може 
да се подава ново възражение.

Чл. 90. (1) По предложение на постоянните 
научно-експертни комисии изпълнителният 
съвет определя до два най-успешни проекта 
от всеки приключил конкурс, които са по-
стигнали най-добри резултати по отношение 
на целите на конкурса, като се отчита импакт 
факторът/рангът на списанията, в които са 
публикувани научните резултати, както и 
заявките за патенти, изградена апаратура 
с уникални характеристики, а за проекти в 
областта на обществените и хуманитарните 
науки – статиите, публикувани в реферирани 
или индексирани списания, както и в рецен-
зирани студии или монографии.

(2) Проекти, определени по ал. 1, се обя-
вяват на интернет страницата на Фонда и 
ръководителят, членовете на научните ко-
лективи и научните организации получават 
грамоти от Фонда за най-успешен проект за 
съответния конкурс.

(3) Ръководителите на научни колективи на 
проекти, получили незадоволителна научна 
оценка при междинно или крайно оценява-
не, се обявяват на интернет страницата на 
Фонда и нямат право да кандидатстват като 
ръководители или членове на колективи по 
проекти за срок три години считано от дата-
та на решението на изпълнителния съвет по 
чл. 87, ал. 1, т. 1.

Раздел VII
Отчитане на дейността на Фонда

Чл. 91. (1) Ежегодно в срок до 31 март Фон-
дът представя на министъра на образованието 
и науката годишен отчет за дейността си.

(2) Годишният отчет за дейността на Фонда 
включва: 
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1. информация за наименованията на 
конкурсите за годината, предвиденото и 
одобрено финансиране по тях, броя канди-
датствали и одобрени проекти и статистичес-
ка информация по научни области, научни 
организации и др.;

2. анализ и оценка на проведеното оценя-
ване на проектите, както и на установените 
проблеми;

3. анализ и оценка на проведените оценява-
ния на междинни отчети по текущи проекти 
и информация за продължените проекти по 
различните типове проекти; 

4. анализ и оценка на проведените оце-
нявания на окончателни отчети по проекти, 
общото финансиране по тях, посочване на 
положителни примери за успешни проекти и 
на проекти, за които са установени проблеми;

5. информация за това, какъв дял от на-
ционалната научна продукция в отделните 
научни области за предходната година съглас-
но международните бази данни ISI, Scopus и 
други бази данни е реализиран с финансовата 
подкрепа на Фонда;

6. информация за административните раз-
ходи на Фонда за годината;

7. общо заключение за дейността на Фонда 
през изминалата година и предприети или 
препоръчани мерки за подобряване дейността 
на Фонда. 

(3) Годишният отчет се публикува на ин-
тернет страницата на Фонда и се представя 
публично пред представители на научната 
общност от председателя на изпълнител-
ния съвет и управителя заедно с годишната 
оперативна програма на Фонда за текущата 
година.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Раздел I
Организация на дейността на Фонда 

Чл. 92. (1) Организационното и админи-
стративното обслужване на Фонда се осъщест-
вява от служители по трудово правоотношение. 

(2) Управителят сключва, изменя и пре-
кратява трудовите договори със служителите 
във Фонда.

(3) Управителят утвърждава длъжностните 
характеристики на служителите във Фонда.

Чл. 93. (1) Изпълнителният съвет приема 
правила за организация на работата, за доку-
ментооборота и други специфични разпоредби, 
свързани с административното управление 
на Фонда.

(2) Изпълнителният съвет приема длъж-
ностното разписание и разпределението на 
функциите на административните звена по 
предложение на управителя.

Раздел II
Информационно осигуряване на дейността 

на Фонда 

Чл. 94. (1) В база данни „Оценители на 
проекти“ по чл. 6, ал. 1, т. 2 се включват оце-
нители от предходната година и експертите, 
заявили желание да се включат в базата данни 
през текущата година. До 1 февруари всяка 
година чрез интернет страницата си Фондът 
отправя покана до български и чуждестран-
ни експерти да се регистрират в база данни 
„Оценители на проекти“.

(2) След обявяването на всяка конкурсна 
сесия изпълнителният съвет утвърждава спи-
съка на потенциалните оценители, изготвен 
на основата на базата данни „Оценители на 
проекти“ за съответните научни области. 
Списъкът може да се допълва с решение на 
изпълнителния съвет.

Чл. 95. (1) Базата данни „Проекти“ по чл. 6, 
ал. 1, т. 3 съдържа две секции:

1. текущи проекти;
2. приключили проекти.
(2) Базата данни включва информацията, 

предвидена в чл. 78, ал. 2, за всеки проект.

Раздел III
Публичност на дейността на Фонда 

Чл. 96. (1) Фондът работи в условията на 
публичност и прозрачност, като информира за 
вземаните решения и резултатите от тяхното 
изпълнение. 

(2) Фондът предоставя ясна и подробна 
информация на потенциалните кандидати за 
условията и правилата за участие в конкурсите.

Чл. 97. (1) Фондът поддържа официална 
страница в интернет с адрес http://www.fni.
bg/, чрез която предоставя информация и 
материали за своята дейност.

(2) На интернет страницата на Фонда се 
публикува информация за началото и края 
на мандата на изпълнителния съвет и кратки 
биографични данни на неговите членове. 

(3) След приключване на мандата на все-
ки изпълнителен съвет Фондът публикува 
обобщен списък на независимите оценители, 
участвали в оценяването на проекти по при-
ключилите конкурси, проведени по време на 
мандата му. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Действащият към влизането в сила 
на този правилник изпълнителен съвет про-
дължава да изпълнява правомощията си до 
изтичане на мандата му.

§ 2. В срок два месеца от влизането в сила 
на правилника се допълва съставът на съвета 
до броя членове по чл. 11, ал. 1 при условията 
и по реда, по който са определени останалите 
членове на изпълнителния съвет.
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§ 3. В срок до един месец от влизане в 
сила на правилника изпълнителният съвет 
обявява конкурс за управител.

§ 4. Действащите към влизане в сила на този 
правилник временни научно-експертни коми-
сии продължават да осъществяват дейността 
си до приключване на съответния конкурс, 
а действащите постоянни научно-експертни 
комисии – до изтичане на мандата им.

§ 5. Конкурсните процедури, открити преди 
влизане в сила на правилника, се довършват 
и договорите за финансиране се сключват по 
досегашния ред.

§ 6. Отменя се Правилникът на Фонд 
„Научни изследвания“, издаден от министъра 
на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 73 
от 2004 г.; изм., бр. 104 от 2005 г., бр. 86 от 
2006 г., бр. 107 от 2008 г., бр. 29 от 2010 г., 
бр. 49 от 2013 г. и бр. 47 от 2014 г.).

§ 7. Този правилник се издава на основание 
чл. 14 от Закона за насърчаване на научните 
изследвания.

Министър: 
Меглена Кунева

Приложение 
към чл. 7, ал. 2

Минимални изисквания за членовете на из
пълнителния съвет на Фонда, за членовете 
на научноекспертните комисии и супер

оценители и за оценители
1. Минималните изисквания за членовете 

на изпълнителния съвет по научни области са:
а) за последните пет години не по-малко от 

десет научни публикации;
б) за цялата кариера на учения да са изпъл-

нени всички от посочените изисквания:
Биологически науки: 40 научни публикации, от 

които поне 30 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.

Математически науки и информатика: 30 
научни публикации, от които поне 15 научни 
статии в списания с импакт фактор или импакт 
ранг, индекс на Хирш 8.

Медицински науки: 50 научни публикации, от 
които поне 30 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.

Науки за земята: 40 научни публикации, от 
които поне 20 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.

Обществени науки: 2 монографии, 40 научни 
публикации, 60 цитирания.

Селскостопански науки: 40 научни публика-
ции, от които поне 20 научни статии в рецензи-
рани списания, 40 цитирания.

Технически науки: 40 научни публикации, 
от които поне 20 научни статии в рецензирани 
списания, 40 цитирания.

Физически науки: 40 научни публикации, от 
които поне 30 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.

Химически науки: 40 научни публикации, от 
които поне 30 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.

Хуманитарни науки: 2 монографии, 40 научни 
публикации, 60 цитирания.

2. Минималните изисквания за членовете на 
научно-експертни комисии и супероценители по 
научни области са:

а) за последните пет години не по-малко от 
пет научни публикации;

б) за цялата кариера на учения да са изпъл-
нени всички от посочените изисквания:

Биологически науки: 20 научни публикации, 
от които поне 15 научни статии в списания с им-
пакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.

Математически науки и информатика: 15 
научни публикации, от които поне 10 научни 
статии в списания с импакт фактор или импакт 
ранг, индекс на Хирш 6.

Медицински науки: 25 научни публикации, от 
които поне 15 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.

Науки за земята: 20 научни публикации, от 
които поне 10 научни статии в списания с им-
пакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.

Обществени науки: 1 монография, 20 научни 
публикации, 30 цитирания.

Селскостопански науки: 20 научни публика-
ции, от които поне 10 научни статии в рецензи-
рани списания, 20 цитирания.

Технически науки: 20 научни публикации, 
от които поне 10 научни статии в рецензирани 
списания, 20 цитирания.

Физически науки: 20 научни публикации, от 
които поне 15 научни статии в списания с им-
пакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.

Химически науки: 20 научни публикации, от 
които поне 15 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.

Хуманитарни науки: 1 монография, 20 научни 
публикации, 30 цитирания.

3. Минималните изисквания за оценители по 
научни области са:

а) за последните пет години не по-малко от 
пет научни публикации;

б) за цялата кариера на учения да са изпъл-
нени всички от посочените изисквания:

Биологически науки: 15 научни публикации, 
от които поне 10 научни статии в списания с им-
пакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 6.

Математически науки и информатика: 10 на-
учни публикации, от които поне 6 научни статии 
в списания с импакт фактор или импакт ранг, 
индекс на Хирш 4.

Медицински науки: 20 научни публикации, от 
които поне 10 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 6.

Науки за земята: 15 научни публикации, от 
които поне 8 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.

Обществени науки: 1 монография или 15 
научни публикации, 15 цитирания.

Селскостопански науки: 15 научни публика-
ции, от които поне 8 научни статии в рецензирани 
списания, 10 цитирания.
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Технически науки: 15 научни публикации, 
от които поне 8 научни статии в рецензирани 
списания, 10 цитирания.

Физически науки: 15 научни публикации, от 
които поне 10 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.

Химически науки: 15 научни публикации, от 
които поне 10 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 6.

Хуманитарни науки: 1 монография или 15 
научни публикации, 15 цитирания.

4. Учените, които работят в интердисципли-
нарни области, могат да се включат във всички 
области, в които са компетентни, като една 
интердисциплинарна публикация може да бъде 
представена във всички научни области, за кои-
то се отнася.

5. Индексът на Хирш се отчита за всички на-
учни публикации на учения по данни от Thomson 
Reuters или Scopus (по-голямата от двете).

6. В броя научни публикации се включват:
  публикации в научни списания с импакт 

фактор или импакт ранг;
  публикации в научни списания без им-

пакт фактор или импакт ранг, в които 
ръкописите се рецензират;

  студии;
  доклади от научни форуми, публикувани 

в пълен текст;
  патенти.

7. Публикациите, заявени съгласно т. 6, 
трябва да могат да бъдат проверени от Фонда 
чрез базите данни Thomson Reuters, Scopus, 

Google Scholar или Inspire, чрез официалните 
страници на издателствата на списанията или 
монографиите или да бъдат доказани от авто-
рите по друг начин. 

8. В броя цитирания не се включват авто-
цитиранията на автора и другите съавтори на 
научната публикация.
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Наредба за изменение на Наредба № І7 от 
2009 г. за реда за достъп до информационните 
фондове на Държавна агенция „Национална 

сигурност“ (ДВ, бр. 57 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 2, т. 1 думите „ул. Черковна 
90“ се заменят с „бул. Черни връх 45“.

§ 2. В чл. 6 думите „ул. Черковна 90“ се 
заменят с „бул. Черни връх 45“ и думите „Ди-
рекция „Административно и информацион-
но обслужване“ (ДАИО)“ се заменят със 
„специализирана административна дирекция 
„Координация и информационно-аналитична 
дейност“ (САДКИАД)“.

§ 3. В чл. 8, ал. 1, изречение второ в 
края абревиатурата „ДАИО“ се заменя със  
„САДКИАД“.

Председател:
Димитър Георгиев
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