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Тематичен конкурс за
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ
(FNSF-2001)

Конкурс Вх. номер

Научно-експертна комисия

Тема на проекта1:

Продължителност на
проекта години Обща стойност на проекта (лв.):

Сума за първи етап (лв.):

Ръководител на проекта
(звание, степен)

(фамилия) (име) (презиме)
Адрес за контакти

(служебен)
(населено място) (пощенски код)

ул. №

тел.: телекс:

факс: E-mail:
________________________

(подпис)

Базова организация
(наименование)

Адрес

(населено място) (пощенски код)

ул. №

тел.: телекс:

факс: E-mail:
(печат)

Представлявана от:

1. 1. ___________________

(фамилия, име, презиме, длъжност на ръководителя на организацията) (подпис)

2. 2. ___________________

(фамилия, име, презиме на главния счетоводител на организацията) (подпис)

Банкова сметка на базовата организация: (IBAN)

Банка, клон:

Банков код: (BIC)

1Темата на проекта да не надхвърля 250–300 знака.



Очаквано допълнително финансиране на проекта (източник на финансиране, средства в лв. или валута)

Участие на членове от колектива в други проекти на ФНИ (вписват се всички договори, финансирани по предишни конкурси)

№ (фамилия, име, презиме) (Договор №) (завършен) (текущ)

1.

2.

3.

4.

5.

Отбележете вярното:

Предлаганият проект е продължение на Договор № на Ф”НИ”

Предлаганият проект е нов

Участие на проекта в международни програми и проекти:

ДЕКЛАРАЦИЯ*

Долуподписаните, ръководител и членове на научния колектив на предлагания за финансиране изследователски
проект удостоверяваме с подписите си, че:

1. сме запознати с целите на ФНИ, както и с условията и изискванията на настоящия конкурс;
2. предоставената информация е достоверна и съответства в максимална степен на нашата компетентност;
3. в случай, че изследователският проект бъде финансиран от ФНИ, отпуснатите средства ще бъдат

използувани за постигането на посочените цели и в съответствие с изискванията на ФНИ;
4. ще уведомим ФНИ в случай, че получим допълнителна финансова помощ от други източници за

реализацията на предлагания проект;
5. сме съгласни проекта да бъде оповестен в страницата на ФНИ по интернет чрез представяне на:

 наименование на темата и очаквани резултати от разработката;
 данни за ръководителя и членовете на научния колектив;
 данни за проекта и международните партньори, който ще вземат участие в него;

В случай на несъгласие с отделни елементи на представянето излишното се задрасква.

Научен колектив (звание, степен, фамилия, име, презиме, месторабота): Подписи:

1.

(ръководител)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Забележка: Подписи на консултантите не са задължителни.
При недостигане на предвидените редове, членовете на колектива се допълват и представят на отделен лист, като се спазват изискуемите реквизити.

*При неверни данни относно предходно финансиране на проекта или съфинансиране от друг източник, проектът се
декласира.



RESEARCH PROJECT PROPOSAL
request for financial support

(FNSF-2002)

Competition Ident. No.

Expert Panel

Project Title:

Total Project Duration year(s) Total Support Requested (levs)

Current Year’s Support (levs)

Project Leader
(Title, Rank, Degrees)

(Family Name) (First Name) (Middle Name)

Office address

Phone.: E-mail:

FAX: WWW

Organizational
Affiliation

Address

Phone: E-mail:

FAX: WWW

Authorized Representative of the Organization

(Title, Rank, Degrees, Name and Position of the Head of the Organization)



АНОТАЦИЯ
(FNSF-2003)

Вх. Номер:

Ръководител на проекта (звание, степен, фамилия, име, презиме)

Наименование на проекта

Анотация (до 1800 знака) изследователски цели, използувани методи, очаквани резултати

Ключови думи:



SUMMARY
(FNSF-2004)

Reg. No.:

Project Leader Title, Rank, Degrees, Family Name, First Name, Middle Name:

Project Title:

Summary

Keywords:



ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
(FNSF-2005)

Име:
(фамилия, име, презиме)

ЕГН: Място на раждане:

Служебен адрес: Домашен адрес:

тел: тел:

факс: факс:

E-mail: E-mail:

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

Научни степени (организация, степен/звание, година на придобиване):

Заемани длъжности през последните 5 години (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):

Области на професионален интерес (ключови думи):

Членство в научни организации:



Научни награди:

Езици (равнище на владеене):

Ниво на владеене на езика: Моля посочете Вашите компетенции по скалата от 1 до 5 ( 1 – ниско; 5
– отлично)

Език Четене Говорене Писане

Специализации и работа в чужбина през последните 5 години (страна, организация, година, брой месеци):

Лица и/или организации, които могат да дадат професионална препоръка или отзив:

1.

2.

3.
Основни публикации през последните 5 години (представя се пълно библиографско описание по БДС):2

Забележка: В комплекта документи се попълва автобиографията на координатора на проекта. Автобиографиите на членовете на колектива се
представят за всеки участник поотделно, съгласно приложените формуляри.

2 Продължете на отделен лист ако е необходимо.



CURRICULUM VITAE
(FNSF-2006)

Name:
(Family Name, First Name, Middle Name)

Date of Birth: Birthplace:

Office Address: Home Address:

Phone: Phone:

Fax: Fax:

E-mail: E-mail:

Education (University / High School, Faculty / Department, Course, Year of Graduation ):

Honours/Titles/Qualifications (Organization, Title, Year of Award):

Previous Experience (Organization, Position, Title, Dates):

Major Fields of Scientific Research (Keywords):

Membership in Scientific and/or Professional Institutions, Bodies, and Organizations:



Professional and Scientific Awards:

Foreign Languages (Level of Proficiency): Indicate competence on a scale from 1 to 5 ( where 1 is poor and 5 is excellent

Language Reading Speaking Writing

International Experience (Country, Institution, Duration, Year):

References:
1.

2.

3.
Principal Publications3:

for the last five years

(FNSF-2007)

3 Continue on a separate sheet, if necessary.



БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
Вх. номер:

Наименование на организацията

Конкретни действия от страна на базовата организация за подпомагане изпълнението на проект

на Тема:

Забележка: Общият размер на текста не трябва да надвишава 1800 знака.



ORGANIZATIONAL AFFILIATION
(FNSF-2008)

Reg. No.:

Name of Organization

Detailed actions from the organization in support of project:



РАБОТНА ПРОГРАМА
(FNSF-2009)

Рег. номер:

№ на
етапа Съдържане на етапа

Продължител-
ност на етапа,
брой месеци

Резултати

I. ЗА ПЪРВИ ЕТАП

Забележка: Общият размер на текста на работната програма за двата етапа не трябва да надвишава 1800 знака.



№ на
етапа

Съдържане на етапа
Продължител-
ност на етапа,
брой месеци

Резултати

II. ЗА ВТОРИ ЕТАП



WORK PROGRAMME
(FNSF-2010)

Reg. number:

№ of
stage Content of the stage and planned activities

Continuity of
the stage and

concrete
activities
(months)

Expected results

I. FIRST STAGE

Note: Allowed text for both periods is 1800 characters



№ of
stage Content of the stage and planned activities

Duration of the
stage and
concrete
activities
(months)

Expected results

II. FOR SECOND STAGE



ФИНАНСОВ ПЛАН
(FNSF-2011)

Рег. номер

I. ПЪРВИ ЕТАП ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
ОБЩО:

1. Апаратура и специализирано оборудване

2. Материали, химикали и консумативи

3. Доставка на информационни продукти ( в т.ч. абонаменти,
достъп; проучване за патентоспособност; заявки за патенти;
компютърно време и др.)
4. Командировки в т.ч. и в чужбина

5. Заплащане на външни изпълнители за техническо подпомагане
научната работа по проекта; за извършване на анализи, проучвания и
поддръжка на апаратурата, закупена в рамките на този проект

6. Разходи за заплащане членовете на колектива, работещи по
проекта

7. Привличане на утвърдени учени от други страни за краткосрочен
престой;

8. Други оперативни (преки) разходи необходими за изпълнение на
дейностите в проекта, например разходи за организиране на
обучения, семинари и конференции
9. Отчисления за базовата организация (до 7% от сумата,
предоставяна от фонд „Научни изследвания”, без разходите за
възлагане на изпълнители) и други непреки разходи.

II. ЗА ВТОРИ ЕТАП

ОБЩО:

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТА:

Координатор на проекта…………………………………………

Подпис………………………



FINANCIAL PLAN
(FNSF-2012)

Reg. Number

I. FIRST IMPLEMENTATION PERIOD
TOTAL: FIRST IMPLEMENTATION PERIOD:

Apparatus, machinery, equipment

Materials, chemicals, consumables and samples

Supply of informational products (i.e. access; literature, patents,
computer time )

Scientific trips (inclusive abroad)

Payment to external technical subsidiaries for completion of auxiliary
scientific activities associated with the project; for making analyses,
conducting tests and maintaining apparatus (payment for subcontracting)

Expenses on remunerations and other additional payments for the
members of the project

Short-term visits from foreign researchers

Other direct costs needed for the project activities, e.g. costs for
organizing training, seminars and conferences.

Deductions for the Host Organisation (up to 7% from the total budget,
excluding direct eligible costs for subcontracting) and other indirect costs

II. SECOND IMPLEMENTATION PERIOD

TOTAL:

TOTAL BUDGET OF THE PROJECT:

Coordinator ………………………………

Signature:…………………………….


