Указания за научен отчет на проекти за научни изследвания,
финансирани от ФНИ

Научният отчет на проектите за научни изследвания се представя на български език,
освен ако в Насоките за кандидатстване или в договора за финансиране на проекта,
не е предвидено друго.
Научният отчет включва:
Описание на осъществените изследвания и дейности по работните пакети
За всеки от работните пакети се представя следната информация:
РП 1 – номер и наименование на работния пакет
Планирани дейности (от проектното предложение)
Осъществени дейности през отчитания етап
Очаквани резултати (от проектното предложение)
Постигнати резултати през отчитания етап
Обяснение, ако част от дейностите не са осъществени, част от резултатите не
са постигнати, или са постигнати допълнителни резултати повече от
очакваните
6. Дейности по РП, които се предвиждат за следващ етап (ако има такъв) – от
проектното предложение; ако са необходими промени в тях, е трябва да бъдат
обосновани
1.
2.
3.
4.
5.

Ако през периода за направени промени в съответствие с Чл. 71 – 75 на Правилника
на ФНИ, те се описват след описанието на дейностите по работните пакети и
съответните уведомления, доклади или решения на ИС се прилагат към отчета.

Представяне на научните резултати
Включват се само публикации и други форми на представяне на резултатите, за
които е спазено изискването на чл. 70 от Правилника на ФНИ: „При публикуване на
научни резултати, получени във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от
Фонда, в научни публикации, заявки за патенти, представяния на научни прояви и
други форми на представяне на резултатите, членовете на научния колектив
отбелязват, че съответният резултат е постигнат по проект, финансиран от Фонда, и
ако условията на изданието позволяват, посочват номера на договора.“ В случаите,
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при които една публикация се отчита в повече от един проект, това се описва в отчета
като се отбелязва приносът на всеки от проектите за публикацията в проценти.

1.
-

-

Научни публикации по проекта (публикувани, или приети за печат)
в списания с импакт фактор (ИФ)
в списания с импакт ранг (ИР)
в други реферирани издания, които са индексирани в световни литературни
източници, посочени в Правилника за наблюдение и оценка на
научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и
научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“
в други издания
в монографии

По преценка на ръководителя на научния колектив в отчета може да бъде
включен и списък с ръкописи на публикации, изпратени за печат.
Информацията за научните публикации се представя в следния вид (на езика, на
който е публикувана публикацията):
-

Автори на публикацията (имената на авторите, които са членове на научния
колектив, се подчертават)
Заглавие на публикацията
Списание, в което е публикувана
ИФ на списанието (за последната година, за която има информация)
ИР на списанието (за последната година, за която има информация)
Връзка към интернет страницата на публикацията на страницата на изданието

2. Участия в научни форуми, на които са представени резултати от проекта
3. Представяне на резултатите от проекта в университети и други научни
организации или фирми в страната или чужбина
4. Популяризиране на резултати от проекта в обществото
Други резултати от проекта
1. Отчет за изпълнение на Плана за експлоатация на научните резултати от
изпълнението на проекта
2. Повишаване на научния капацитети и подготовката на млади учени
3. Развиване на научно сътрудничество
4. Други (ако има такива)
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Към отчета се прилагат:
1. Кратко описание на проекта и резултатите от изпълнението от отчитания етап
(по образец), предназначено за популяризиране на научните изследвания сред
обществото и научната общност (като към описанието може да се включи
фигура или снимка)
2. Всички научни публикации (в електронен формат)
3. Копия на резюмета за представяне на резултати от проекта на научни форуми
4. Финансов план за следващия етап, ако има такъв, с обосновка на разходите.
Ако са необходими промени спрямо финансовия план в проектното
предложение, се посочват причините за промяната.
5. Работна програма за следващия етап. Ако са необходими промени спрямо
програмата в проектното предложение, се посочват причините за промяната.
6. Копия на документи във връзка с промени по чл. 71 – 75 от Правилника на
ФНИ, включващи доклада/уведомлението с входящ номер във ФНИ и
решение на ИС с номер на съответния протокол (ако е приложимо).
7. Таблица и списъци с информацията, която ФНИ трябва да представи съгласно
Правилника за наблюдение и оценка на дейността на научните организации и
дейността на ФНИ:
Брой докторанти в проекта
Брой млади учени
Брой научни публикации
От тях с импакт фактор
От тях с импакт ранг
Брой патенти, вкл. регистрирани патентни заявки
В списъка на докторантите и младите учени се включват членовете на колектива на
проекта, които са такива в началото на етапа на проекта.
Научният отчет се подписва от ръководителя и членовете на научния колектив (без
чуждестранните учени, ако има такива) в следната таблица:
Научна степен,
акад. длъжност

Име

Месторабота

Млад
учен

Подпис

В графа „Млад учен“ се записва дали членът на колектива е млад учен, докторант
или постдокторант.
Всички документи се представят в един екземпляр на хартиен носител и в
електронен формат, записани на компакт диск (CD), като върху компакт диска се
изписва номера на договора. Копията на научните публикации и резюмета на
представяния на конференции се представят само в електронен формат.
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