КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
за провеждане на конкурса и разработване на проекти за научни изследвания за 2019
във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет

Дейности
1. Заповед на Ректора за обявяване на конкурса за финансиране на
научни изследвания (НИ) и състава на комисията за провеждане
на конкурса за проекти (ПКП).
2. Представяне на заявките за финансиране на НИ проект,
включващи план-сметки и разпределение на разходите
3. Заседание на комисията за ПКП за оценяване заявките за НИ
проекти и определяне на рецензенти.
4. Заповед на Ректора за назначаване на рецензенти на заявките за
НИ проекти
5. Предаване на договорите с рецензентите на заявките за НИ
проекти
6. Изготвяне и предаване на рецензиите на заявките за НИ проекти
(само на новите за 2019 г. предложения).
7. Заседание на комисията за ПКП – окончателно класиране, анализ
на рецензиите и предложение до Академичния съвет за
приемане на критерии за избор и класиране на проекти.
8. Заповед на Ректора на ВСУ с темите и сумите на приетите за
финансиране НИ проекти.
9. Сключване на договори за разработване на темите и начало на
финансирането.
10. Междинни отчети за работата по НИ проекти.
11. Заседание на комисията за ПКП за приемане / не приемане на
междинни отчети и предложение за преразпределение на
средствата.
12. Шестмесечен доклад на Ректора
13. Представяне на годишни отчети по НИ проекти.
14. Заседание на комисията за ПКП за определяне на рецензенти на
годишните и окончателни отчети на финансираните проекти.
15. Заповед на Ректора за назначаване на рецензенти на годишните
и окончателни отчети.
16. Предаване на договорите с рецензентите на годишните и
окончателни отчети.
17. Изготвяне и предаване на рецензиите на отчетите.
18. Заседание на комисията и окончателно приемане на отчетите на
финансираните НИ проекти.
19. Отчет на Ректора на ВСУ за цялостната работа по проектите и
разходването на средствата за 2019 г.
Февруари, 2019 г.
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