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Изисквания към съдържанието
на заявките за финансиране на научноизследователски

проекти I.

Тема на

проекта Резюме

II.
Описание на проекта

1. Тема на проекта. Дали отговаря на приоритетите на ВУТП.

2. Какви проблеми ще се решават. Актуалност и значимост на 
проблемите.

3. Състояние и решимост на проблемите. Изводи.

4. Цел и задачи на проекта.

5. Подходи и метод.

6. Очаквани научни приноси.

7. Очакван практически резултат (реален краен продукт).

8. Приложимост на резултатите в практиката и в учебния процес.

9. Списък на работния колектив:

 Ръководител

 Членове

 Преподаватели

 Докторанти

 Студенти

10. План-програма – по образец.

11. План-сметка – по образец.

12. Публикации и постижения на членовете на колектива в областта, 
към която се отнася проектът.

13. Други.

Забележка: Максимален обем на заявката – 10-15 стр.
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Съгласувано с:
Зам.Ректор на НИМС:: ...........................................

/проф. д.ик.н. Р. Чобанова/

ПЛАН-ПРОГРАМА

No на
етапа

Дейности Продължителност,
месеци

Резултати

1.

2.

3.

Популяризиране на 
разработката чрез участие с
презентации, доклади, 
статии и експонати 
съответно в семинари, 
сесии, конференции, 
списания, изложби и др.

През целия период Публикации, 
експонати и др.

Написване и предаване на
проекта ......................... г.



- 4 -

ПЛАН-СМЕТКА

Nо Видове разходи лв.

1. Материални активи в т.ч.:

1.1.

1.2.

1.3. Хартия, тонер касети за принтер, компютърни консумативи и 
други канцеларски материали

2. Програмни продукти в т.ч. и лицензи

3. Външни услуги в т.ч.:

3.1. Заплащане  на  външни  организации  за  извършване  на
анализи,  изпитания,  поддръжка,  ремонт  на  научна
апаратура и др.

3.2. Разходи за принтиране, копиране, ламиниране и др. 
услуги

3.3. Разходи, свързани с публикуване на резултатите от 
изследванията

3.4. Разходи, свързани със защита на интелектуална 
собственост в Република България и чужбина

4. Такси правоучастие

5. Командировки

6. Възнаграждения на участниците в изпълнението на проекта в
т.ч.:

6.1. Възнаграждения за докторанти и млади учени

6.2. Възнаграждения за останалите участници

7. Възнаграждения по извънтрудови правоотношения в т.ч.:

7.1. Заплащане на външни технически изпълнители за
извършване на спомагателни дейности

7.2. Заплащане на научни консултанти и на консултанти в 
областта на интелектуалната собственост, които не са на
щат във ВУТП

7.3. Заплащане за рецeнзиране на проект 100

8. Разходи за изработване на постера 100

ОБЩО:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕКТОР:
/проф. дтн инж. Д. Радев/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Ил. Бонев/
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Указания за попълване на план-сметката:
Разходите по т.1 трябва да бъдат не по-малко от 50 % от общата стойност на
договора  и  трябва  да  бъдат  описани  в  подточки.  Списъкът  на  планираните
материални  активи  не  подлежи  на  корекции.  Тяхната  необходимост  е  за
обезпечаване  изпълнението  на  договора.  След  подписване  на  договора  от
Ректора на ВУТП до 50 % от общата стойност на договора са на разположение
за  ползване  от  ръководителя  на  проекта.  Доставката  на  материални  активи
задължително се извършва по утвърдената план - сметка и съгласно Закона за
обществените поръчки.
 Ако  е  планирано  закупуване  на  лаптоп,  задължително  трябва  да  се

обоснове необходимостта от такъв за изпълнението на договора. Напр.:
„Лаптопът ще бъде използван за създаване (изследване) на мобилна
система за събиране и обработка на експериментални данни”.

 Разходите по т. 4 и т. 5 не трябва да превишават 35 % от общата стойност
на договора.

Разходите по т. 6 и т. 7 не трябва да превишават 35 % от общата стойност на
договора, ако в колектива са включени докторанти и млади учени, и 10 %, ако
не са включени такива. Възнагражденията на участниците в изпълнението на
проекта се изплащат след приемането на окончателния отчет за резултатите от
работата по същия и превеждане на последния транш от субсидията за научна
или художественотворческа дейност от МОН.
 Разходите по т. 8 не трябва да превишават 100 лв.
 След  приключване  на  проекта  всички  материални  активи  се  завеждат  на

катедрата, от която е ръководителят на проекта.

Критерии за оценяване
и процедура за класиране на заявките

Всички документи по заявките за научни проекти, заедно с рецензиите,
спазващи  приетите  за  това  критерии  за  оценка  и  класиране  постъпват  в
избраната за  тази цел  „Комисия  по  проекти  за  НИД”.  Комисията  разработва  и
предлага  на  НС  минимални  изисквания  по  отделните  точки  на  показателите  за
положителна оценка при оценяване на проектите.

Заявките се оценяват по точкова система, приети на АС като „Критерии за
оценка и класиране на проектите по НИД при ВУТП”. 

Комисията  по  проекти  за  НИД внася  в  НС предложение  за  класиране  на
научните проекти.
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  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

ДОГОВОР

No ..................................

Днес, ..................... г. в гр. София между колектив с ръководител
………………………………………….……..,  наричан  Изпълнител  и  Висше
училище по телекомуникации и пощи, наричан  Възложител, представляван
от ректора проф. д.т.н. Димитър Радев и гл. счетоводител Илиан Бонев,  се
сключи настоящият договор, съгласно който:

1. Възложителят  възлага,  а  Изпълнителят  приема  да  извърши
следното: ..…………………………………………………………………………………..
съгласно приложената план-програма с  колектив  по приложения списък на
колектива, които са неразделна част от настоящия договор.

2. Изпълнителят  се  задължава  да  започне  работата  по  договора  на
…………............... г. и да изпълни задълженията си до ................................... г.

3. Възложителят  се  задължава  да  финансира  разработката  съгласно
приложената  план-сметка,  която  е неразделна част  от  настоящия договор.
При  корекция  на  размера  на  субсидията  за  научна  или
художественотворческа  дейност  на  ВУТП,  средствата,  заложени  в  план-
сметката, се коригират с % на корекцията.

4. Други условия:

а) Договорът трябва да завършва с реален краен продукт, съответстващ
на проекта и обема на финансирането.

б)  Договорът  трябва да бъде предпоставка  за участие на колектива в
национални и международни програми.

в) В края на м. юни трябва да бъде представен кратък научен отчет на
български  по  образец  и  финансов  отчет  по  усвояване  на  средствата  по
заложената план-сметка на договора.

г) Договорът се счита за изпълнен след представяне на:
 кратък отчет на български език и на английски език по образец;
 подробен отчет на български език в два екземпляра;
 годишен финансов отчет по усвояване на средствата по заложената 

план-сметка на договора;
 положителна рецензия от хабилитирано лице извън състава на звеното,

в което е разработен проектът;
 художествено изработен постер по образец, отразяващ основните 

резултати от работата по проекта;
 протокол от заседание на Научния съвет.
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 Проектът ще завърши с ...............................................................................

(Тук задължително се отбелязва какъв ще бъде  крайният продукт
от  изпълнението  на  договора  –  създаване  на  УИЛ,  НИЛ,  опитна
установка,  опитен образец,  технология,  програмен продукт,  сайт,
монография, книга и др. Същият трябва да съответства на обема
на  финансирането.  Пояснението  в  скобите  да  се  изтрие  преди
отпечатването на договора!)

5. Изпълнителят  се задължава да участва в изложби и конференции с
крайния продукт от работата по договора.

6. Изпълнителят няма право да използва предмета на този договор без
знанието и съгласието на Възложителя.

7. Служебно  създадените  от  Изпълнителя  обекти  на  интелектуална
собственост ще бъдат своевременно заявени за защита по съответния ред
пред Патентното ведомство на Р. България и/или в чужбина, като заявители
по тези процедури ще бъдат едновременно Възложителят и авторите.

8. Неуредените в този договор въпроси се уреждат съгласно българското
законодателство.

9. Договорът е съставен в три еднообразни екземпляра, от които два за
Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :

1 .................................... 1 ...........................

/проф. дтн  Д. Радев/ / ………………… /

2 ...................................

/Ил. Бонев/
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СПИСЪК  НА КОЛЕКТИВА

Ръководител:
Проф./доц. д.т.н./д-р …….
подпис:.............................

Членове: 
Преподаватели: 
1. …..
2. …..
3. ….. 
подпис:.............................

Докторанти и млади учени:
1. …..
2. …..
3. ….. 
подпис:.............................

Студенти:
1. …..
2. …..
3. ….. 
подпис:.............................
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ПРОЦЕДУРА
за разпределяне, изразходване и отчитане

на средствата за научноизследователски проекти
по НИД при ВУТП

І. Правно основание на процедурата:
1. 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;

2. Правилник за дейността на ВУТП, Правилата за работа на Научния
съвет, Вътрешните правила на ВУТП – за финансово управление и контрол,
правилник за документооборота и др.

ІІ. Цел на процедурата:
1. Регламентиране  начина  за  разпределяне,  изразходване  и  отчитане  на

средствата за научноизследователски проекти по НИД при ВУТП.

III. Действие и срокове за изпълнение на процедурата:
1. За  финансиране  на  всеки  одобрен  проект  се  съставя  договор  в  три

еднообразни екземпляра – по един за: колектива, ВУТП и ЦНОП, придружени от
списък на колектива, план-програма и план-сметка – по утвърдените образци,
подвързани в папки с машинки. След подписването на договора се прави копие
на същия и на приложенията към него за ФСО.

2. Договорите  се  предлагат  за  подписване  на  ректора  и  главния
счетоводител  на  ВУТП,  от  Председателя  на  Комисията  по  проекти  за  НИД.
Завеждат се в деловодството /Административен отдел/ на ВУТП. За ЦНОП всеки
договор се завежда, като получава идентификатор, състоящ се от годината и
пореден номер, например. Този номер се записва на всички отчетни документи –
заповеди за командировки, фактури, отчети и др. Образува се досие за всеки
договор, което обхваща всички документи и се съхранява в ЦНОП. ФСО също
поддържа досие по всеки договор.

3. След  подписването  на  договорите  изпълнителите  по  тях  могат  да
преминат  към  усвояване  на  средствата  съгласно  план-програмата  и  план  –
сметката им.

4. Правото за ползване на следващите:
4.1.40 % от средствата по договора се получава след:

 представяне на междинен отчет  с  обем не повече от  2  стр.  в
определени от Зам.-Ректора по НИМС форма и срок, като отчетът трябва да
бъде  придружен  от  препис  на  протокола  от  заседанието  на  съответната
катедра,  на  което  този  отчет  е  обсъден,  и  приет.  Финансовият  отчет  по
усвояване  на  средствата  по  план-сметката  на  договора  е  към  15  юни  на
текущата година. Протоколът от заседанието на Научния  съвет  по
приетите междинни отчети за всички договори заедно с техните финансови и
научни  отчети,  изготвени  за  период  към  30  юни  на  текущата  година,  се
резолират от Зам.-ректора по НИМС и се предават за досиетата в ЦНОП и за
ФСО на ВУТП.

 след приемане на междинния научен и финансов отчет на ВУ и
получения втори транш от субсидията за научна или художественотворческа
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дейност за ВУ.
4.2.Останалите 10 % се предоставят след приемането на окончателния

отчет по договора. Ползването на тези средства става по същия ред, както по т.
4.1.

5. За договори със срок на изпълнение над една година, при положително
становище  на  НС,  се  сключва  допълнително  споразумение  за  следващата
година, като план-сметката за разпределение на средствата се актуализира.

6. При  неизпълнение  на  поетите  ангажименти  по  договора  от  страна  на
бенефициента  по  предложение  на  зам.-ректора  по  НИМС.  Ректорът
преразпределя средствата по договори и дейности.

7. За отчитане на дейностите, финансирани целево от държавния бюджет
за  присъщата  научна  или  художественотворческа  дейност,  ресорният
Заместник-ректор  предоставя  на  Министъра  на  образованието  и  науката
шестмесечен  отчет  в  срок  до  30  юни  на  текущата  година,  а  в  срок  до  10
декември  на  текущата  година  -  годишен  отчет,  изготвен  в  съответствие  с
единните критерии за наблюдение, оценка и отчитане на резултатите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ:

Процедурите  по  финансовото  изпълнение  на  договорите  обхващат
дейностите  по  финансово  управление,  свързани  с  движението  на
паричните  потоци,  заявяването  на  финансовите  средства,  както  и
системите  за  финансова  отчетност  и  признаване  на  разходите,
съгласно действащите вътрешни и външни нормативни актове.

Предложение за поемане на финансово задължение се попълва от
Ръководителя на проекта, подписва се от него и от Ръководителя на
ЦНОП, съгласува се с финансов контрольор и главния счетоводител
и се одобрява от Ректора на ВУТП.

По  проекта  се  признават  само  Допустими  разходи,  т.е.  разходи
отговарящи на условията за законосъобразни, извършени за целите
на  проекта  срещу  необходимите  разходнооправдателни  документи,
действително  извършени  за  отчетния  период,  отразени  в
счетоводната  и  данъчна  документация,  удобни  за  проследяване,
отговарящи на принципите за добро финансово управление.
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 Планираните  материални  активи  се  закупуват  по  реда,  предвиден  в
бюджета на ВУТП за съответната година – чрез  включване в  заявка за
доставка  с  обществена  поръчка  или  чрез  избор  между  3  оферти,
съгласувано  с  финансовия  контрольор,  помощник  ректора  /лицето
отговарящо за обществените поръчки/ на ВУТП и ръководителя на отдел
„Информационно и комуникационно обслужване“.

 Ако проектът завършва с издаване на книга, целият тираж се разпределя
по предложение на авторите, като за целта се съставя разпределителен
протокол по приложения образец. Оригиналът на протокола се предава на
счетоводството. Книгата не може да се продава.

 Външни  са  услугите,  извършвани  от  външни за  ВУТП организации,  при
заплащането на които се издава фактура.

 Таксите за правоучастие се отчитат с фактура.
 Заповедите за командировки по договори се подписват  от Ректора и се

отчитат според Наредбата за командировките и Заповедите на ректора.
 Възнагражденията на участниците в  изпълнението на проекта  на  щат и

извън щата на ВУТП е по  извънтрудови правоотношения.  Гражданските
договори  на  участниците  с  приетата  работа  по  тях,  актуална  банкова
сметка,  декларациите  за  осигурителния  доход  за  месеца  на  плащане,
обобщени поотделно за всеки проект, се предават във ФСО за плащане по
банков  път.  В  план-сметката  на  договора  по  перо  6  и  7  се  включват  и
осигурителните вноски за сметка на работодателя.

 Хонорарите  на  членовете  на  „Комисията  по  проекти  за  НИД“  и  на
вътрешните  рецензенти  се  изплащат  след  представяне  на  доклад  до
Ректора за извършената по видове работа. Ректорът резолира доклада “за
изплащане”, след което същият се предава на експерт “Човешки ресурси”
за изготвяне на заповед за изплащане на сумите. Плащането е по банков
път  със  заплатите  за  месеца  и  въз  основа  на  декларацията  за
осигурителния доход за месеца на плащане.

Важно:

 Необходими  данни  при  получаване  на  фактурите  за  отчитане,  за
признаване на разхода:

Данни на ВУТП:

Във фактурата се попълват всички реквизити. Посочва се номер и дата на
договора.  В графата за получател се записва името на Изпълнителя по
съответния договор и се подписва. Плащане само по банков път.
Всички  данни,  посочени  за  ВУТП,  се  изискват  и  от  насрещната   страна
/доставчика/.

Висше училище по телекомуникации пощи
София, бул. „Академик Ст. Младенов” 1
ИН    по    ЗДДС:    BG000670545 
БУЛСТАТ: 000670545
МОЛ: Димитър Радев
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В краен случай се разрешава плащане в брой,  но не повече от 200 лв.
Фактурите,  при  които  разплащането  е  в  брой,  задължително  трябва  да
бъдат окомплектовани с касови бележки от касов апарат с фискална памет.

Средствата  трябва  да  бъдат  изразходвани  до  20-ти  ноември  на
съответната  година.  Изключения  се  допускат  с  разрешение  на  Ректора,
напр. за участие в конференция, до 10-ти декември.
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Утвърдил
Ректор ВУТП: ......................................

(проф. дтн Д. Радев)

П Р О Т О К О Л

за
разпределение

тиража на
“..............................................”
(наименование на книгата)

Предадени на: Броя Подпис

Библиотеката на ВУТП

Автори:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Рецензенти:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Други:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Общо:

Ръководител на колектива: ............................
/ /

Ръководител на отдел БИИЦ: ............................
/ /

.................................г.
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  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ
========================================================

О Т Ч Е Т
на резултатите от работата

по научноизследователски проект по НИД при ВУТП

Т Е М А
на проект №..................:

“.................................................................................................................

”

Ръководител на работния колектив:

.................................................................

………. г.
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Изисквания към съдържанието на отчетите
за резултатите от работата по научноизследователски проекти

(Примерно съдържание на отчета)

Титулната  страница  на  отчета трябва  да  бъде като  показания по-горе
образец. Отчетът трябва да бъде с ламинирани корици и да е подвързан с
пластмасов „гребен”. Изготвя се в два екземпляра.

Анотация
Увод
I Глава
Анализ на състоянието на проблема
...
Изводи
Цел и задачи на проекта

II Глава
Теоретични изследвания
...
Изводи

III Глава
Практическо решаване на проблема
...
Изводи

IV Глава
Експериментални изследвания
...
Изводи
Общи изводи (обобщение на изводите след всяка глава)
Предложения за използване на резултатите и виждания за насоките на
по-нататъшната работа
Използвана литература
Приложения

 Копия на публикуваните или приети за публикуване доклади и статии;
 Служебни бележки за внедряване и ефект;
 Постер, презентиращ получените резултати от проекта;
 Други.

Справка  за  научните,  научно-приложните  и  приложните  приноси
(предложени,  разработени,  създадени  нови  или  модифицирани  методи,
методики,  алгоритми,  модели,  устройства,  технически  и/или  програмни
системи и други с доказана полезност за практиката; от приносите трябва да
се разбира, че поставените задачи са решени и то с използване на научни
методи и средства и че целта на проекта е постигната).
Финансов отчет – представя се от ръководителя на проекта.

Оригиналът на отчета заедно с рецензиите и протокола от заседанието
на НС се предава в ЦНОП.

Вторият екземпляр се съхранява във ФСО.
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