СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,
Във връзка с 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, обн.- ДВ, бр. 73 от
16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г. Приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г. и предвидената за
това субсидия за ВСУ „Л. Каравелов“ през 2019 г., моля да се сведе до знанието на целия
академичен състав на ръководената от Вас катедра следното:
1. В конкурса за финансиране на проекти за научна или художественотворческа дейност
могат да участват отделни преподаватели на основен трудов договор или на трудов
договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от Кодекса на труда,
докторанти, студенти и колективи от държавното висше училище.
2. Ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от
ВСУ „Любен Каравелов“, който притежава образователната и научна степен „доктор" и
доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.
3. Проектите са със срок на изпълнение от една до три години и могат да бъдат проекти за
научни изследвания или художественотворческа дейност в областите, в които ВСУ
„Любен Каравелов“ подготвя студенти и докторанти;
4. Предложенията за нови проекти за участие в конкурса за финансиране задължително да
се направят по одобрения формуляр (1_Form-Request_Project.doc) и да се предадат в
деловодството на ВСУ „Любен Каравелов“ в срок до 25.03.2019 г. Заявката за
финансиране на проект за научни изследвания, календарният график
(kalendaren_grafik_2019.doc), обявата за конкурса и Наредбата са публикувани на
сайта на ВСУ „Любен Каравелов“ на адрес: www.vsu.bg, в раздел „Научна дейност“.
Ръководителите на проекти, които ще се разработват за втора или трета година трябва да
представят само предложение за промяна на научния колектив (ако има такава), план–
сметка (за 2019 г.) и работна програма за 2019 г. с кратко описание на предвидените
дейности за годината.
Моля, всички ръководители да предвидят възможно най-точно заявените си средства.
На първата страница на заявките за нови проекти с молив да се запишат предложения за
двама рецензенти на заявката – хабилитирани лица в съответната научна област, като поне
едното да не работи по договор във ВСУ.
Сроковете и съответните дейности са обявени в приложения календарен график. С червено
са означени дейностите, за който ръководителите на проекти отговарят, съдействат или
участват.
22.02.2019 г.
гр. София

