
Конкурс 2015 – общо основание 
 

ТЕМА: ............................................................................................................ ........................................................................ 

 

Ръководител: ................................................................ ........................................................................................................ 

№ 
Основни критерии за оценка на проекти за финансиране на общо 

основание през 2015 г. 

Максима

лен брой 

точки 

Минимален брой 

точки за класиране 

на предложението 

1. Научна стойност на предлагания проект 27 12 

1.1. Оригиналност и иновативност на научното изследване 12 

1.2. Интер- или мултидисциплинарност на тематиката на проекта 5 

1.3. 
Съответствие на целите на проекта с приоритетната област, в която се 

кандидатства 
5 

1.4. Обоснованост и реалистичност на предлаганата методология 5 

 

2. Капацитет 16 7 

2.1. Научен опит на ръководителя и научния колектив 8 

2.3 Участие на млади учени, докторанти. 5 

2.4 Участие на студенти 3 

 

3. Изпълнение 20 6 

3.1. 
Адекватност на работната програма и потенциал за продължаване 

изследванията и след приключване на проекта 
5 

3.2. Обоснован финансов план и мобилизация на различни ресурси 5 

3.3. Сътрудничество между катедри 5 

3.4. Сътрудничество между факултети 5 

 

4. Въздействие 35 16 

4.1 Принос за разрешаване на значим икономически и/или социален проблем  12 

4.2. Принос за развитието на съответното научно направление 10 

4.3 Приложимост на очакваните резултати  4 

4.4 Възможност за  интеграция между научна и образователна дейност. 4 

4.5. 
Закупуване на апаратура, програмни продукти, лабораторно оборудване и 

материали за експеримента, литература. 
5 

 

5. Други 22 9 

5.1. 
Гарантирано външно участие или ресурсно подпомагане с финансиране в 

зависимост от обема на външното финансиране  
7 

5.2 Перспективност за участие в международни програми  5 

5.3 Балансираност на разработката във времето 5 

5.4 
Спазване на изискванията за пълнота и оформяне на предложенията 

(анотация, работна програма, финансово разпределение) 
5 

 

 Общ брой точки 120 50 

 

 

За да бъде предложено за финансиране, проектното предложение трябва да бъде оценено с  минимум 50 точки 

от възможни 120 и да е достигнало минималния брой точки за всеки групов критерий,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс 2015 – подпомагане на докторанти 

 

ТЕМА:  ..................................................................................................................................... 

 

Ръководител: ..................................................................................................................................... 

№ 
Основни критерии за оценка на проекти за подпомагане на 

докторанти за финансиране през 2015 г. 

Максима

лен брой 

точки 

Минимален брой 

точки за класиране 

на предложението 

1. Научна стойност на предлагания проект 25 13 

1.1. 
Научна или приложна стойност на проекта, оригиналност и иновативност 

на научното изследване  
15  

1.2. 
Съответствие на целите на проекта с приоритетната област, в която се 

кандидатства 
5  

1.3. Обоснованост и реалистичност на предлаганата методология 5  

2. Капацитет 18 7 

2.1. Научен опит на ръководителя и научния колектив 10  

2.3. 
Съответствие между компетентността  на колектива и проектно 

предложение (въз основа на научни публикации, патенти и т.н.) 
5  

2.4. Участие на студенти 3  

3. Изпълнение 21 7 

3.1. 
Адекватност на работната програма и потенциал за продължаване 

изследванията и след приключване на проекта 
7  

3.2. Обоснован финансов план и мобилизация на различни ресурси  5  

3.3. Разработване на научен или експериментален метод 6  

3.4 Сътрудничество между катедри 3  

4. Въздействие 24 10 

4.1 Принос за развитието на съответното научно направление  10  

4.2. Приложимост  на очакваните резултати  6  

4.3 
Закупуване на апаратура, програмни продукти, лабораторно оборудване и 

материали за експеримента, литература. 
8  

5. Други 17 8 

5.1. 
Гарантирано външно участие с финансиране в зависимост от обема на 

външното финансиране (да се представи договор за външно финансиране) 
5  

5.3 Перспективност за участие в международни програми 4  

5.4 Балансираност на разработката във времето  4  

5.5 
Спазване на изискванията за пълнота и оформяне на предложенията 

(анотация, работна програма, финансово разпределение) 
4  

 Общ брой точки 105 45 

 
За да бъде предложено за финансиране, проектното предложение трябва да бъде оценено с  минимум 45 точки 

от възможни 105 и да е достигнало минималния брой точки за всеки групов критерий,. 

 

 

 

 


