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З А П О В Е Д 
 

№ З-01-41/01.02.2021 

 

 

На основание Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението 

и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на 

държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС № 

233 от 10.09.2016 г. и приетата от Академичния съвет на Технически университет - Габрово 

(ТУ-Габрово) Система за организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за 

научни изследвания от 22.12.2020г., 

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 
1. Да бъде открит конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания, на базата 

на средства, предоставяни целево от държавния бюджет на ТУ - Габрово за научна дейност в 

следните направления: 

1.1 проекти за научни изследвания по научните направления на университета, в 

които се обучават студенти и докторанти; 

1.2 проекти за подготовка на участие в международни научни програми; 

1.3 проекти за частично финансиране на научни или творчески прояви; 

1.4 допълнителна подкрепа за проекти финансирани от национални или 

международни организации; 

1.5 проекти за подпомагане на разработки на докторанти; 

1.6 инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и 

конкурентоспособни научни изследвания в ТУ - Габрово. 

2. Проектите по точка 1.1 да бъдат с продължителност от една до три години, докато 

всички останали са за една година. 

3. В конкурса могат да участват научноизследователския колективи с ръководител, 

който е преподавател от ТУ - Габрово, притежаващ поне образователната и научна степен 

„доктор” и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта. Всеки 

преподавател, докторант, служител или студент може да участва само в един проект.  

4. Организацията, провеждането, окончателното класиране на заявките и отчитането на 

конкурса да се извърши от Университетска комисия в състав:  

Председател: Зам. ректор "Научноизследователска работа" 

Членове: 1. Зам. декан НИД И КП на факултет „ЕЕ"; 

2. Зам. декан НИД И КП на факултет „МУ"; 

3. Зам. декан НИД И КП на ф-т „Стопански"; 

4. Сътрудник Зам.- ректори. 
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5. Заявките за участие в конкурса да се подготвят в съответствие с публикувана в сайта 

на Университета „Система за организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за 

научни изследвания".  

6. Заявките за участие в конкурса трябва да бъдат публикувани в Web-базираната 

информационна система и разпечатани на хартиен носител, подписани от Ръководителя и 

членовете на колектива, и да се представят до 17.00 часа на 22.02.2021 г. при сътрудник на 

Зам.-ректори. Заявки, които не са представени в посочения срок или не са оформени съгласно 

изискванията, както и несъдържащите подробна обосновка за изразходване на средствата, да 

не се допускат до конкурса. 

7. При определяне стойността на проекта да се имат предвид следните рамки: 

- за проекти по точка 1.1, които са свързани с разработката на нови технологии, нови 

изделия, опитни образци които могат да се внедрят в производството, горната граница е      

5 000 (пет хиляди) лева; 

- за проекти по точка 1.2 – до 2 000 (две хиляди) лева;  

- за проекти по точки 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 финансирането да се определи от Университетската 

комисия в зависимост от постъпилите заявки. 

8. Университетската комисия да организира рецензирането на постъпилите заявки, да 

извърши окончателно класиране и да обяви резултатите от конкурса в срок до 12.03.2021 г., като 

ги публикува в сайта на ТУ-Габрово.  

9. Ръководителите на проекти, спечелили конкурса, да подготвят договорите за 

сключване в срок до 23.03.2021 г. 

Клаузите по договорите могат да бъдат променяни само с подписването на 

допълнително споразумение между страните. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на научно-преподавателския състав и 

докторантите в ТУ - Габрово, факултетните ръководства, Техническия колеж – Ловеч, 

ДЕСО и финансово-счетоводния отдел на УЦНИТ за сведение и изпълнение.  

 

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. ректор НИР. 

 

 

 

 

 

ПРОФ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ 

Ректор на Технически университет - Габрово 

 

 
 


