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З А П О В Е Д 
 

№  91 

Пловдив, 10.02.2021 г. 

  

 

На основание на чл. 10, ал. 1 от Наредбата 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. с ПМС № 233 от 10.09.2016 г. в ДВ. бр. 73 от 

16 септември 2016 г.)  и на чл.10,  ал. 1 от Правилника за устройството и дейността 

на фонд "НАУКА" на УXT 

 

О Б Я В Я В А М: 
 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ  

ПО ФОНД „НАУКА” ПРЕЗ 2021 г. 

 

 

Проектни предложения трябва да попадат в приоритетните тематични научни 

направления за научноизследователска дейност на УХТ, утвърдени с решение на 

АС на УХТ (Протокол № 12 от 23.12.2020 г.) за календарната 2021 г. както следва: 
 

 ПЪРВО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, 

БИОТЕХНОЛОГИИ, ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ХРАНИ, ПРЕЧИСТВАЩИ И 

БЕЗОТПАДНИ ТЕХНОЛОГИИ“  

 ВТОРО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ТЕХНИКА И СЪВРЕМЕННИ 

МЕХАТРОННИ, ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В 

ХВП“  

 ТРЕТО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА И 

АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ“  
 

В предложените проекти могат да се включват: отделни преподаватели (вкл. 

млади учени) на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен 

труд при друг работодател по чл. 111 от Кодекса на труда, докторанти и студенти.  
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 Ръководителят на проекта трябва да работи на основен трудов договор към 

УХТ, да притежава образователна и научна степен „доктор“ или да заема 

академичната длъжност „доцент“ или „професор“.  

 

В колектива е допустимо самостоятелно включване на научни работници, 

докторанти и студенти от други катедри, факултети и ВУ. 

 

Ръководители, членове и консултанти на научно-изследователския колектив не 

могат да бъдат: ректорът и зам.-ректорите, деканите на факултети и членовете на 

централната комисия, както и комисиите на основните звена по фонд „Наука". 

 

Финансовите средства за 2021 г. са в размер на 65 000 лв. и ще покриват 

одобрените нови предложения в конкурса през 2021 г., както и двугодишните 

проекти, класирани през 2020 г. Новопредложените проекти да бъдат с 

продължителност една или две години. Максималното финансиране на проект да 

възлиза на не повече от 4 000 лв./година. 
 

Всеки кандидат може да участва в не повече от два проекта, като може да бъде 

ръководител само на един от тях. 
  

Колективът задължително посочва за кое приоритетно тематично научно 

направление кандидатства и няма право да кандидатства в две или три направления 

едновременно. 
 

Заявката се подава по образец съгласно чл. 13, ал. 4 от Правилника за 

устройството и дейността на фонд „НАУКА" на УXT. 
 

Срок за представяне на проектните предложения е 12.03.2021 г. 
  

Класирането, изборът и разпределението на финансовите средства на 

проектите да се осъществи съгласно разпоредбите на чл. 14, 15 и 16  от Правилника 

за  устройство и дейност на фонд „Наука“ на УХТ-Пловдив. 
 

Заповедта да се сведе до знанието на зам.-ректора по НМД, деканите и зам.-

деканите на факултети, ръководителите на катедри и главния счетоводител за 

сведение и изпълнение. 
 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-ректора по НМД – доц. 

д.н. Галин Иванов. 

 

 

 

РЕКТОР: 

                                                    /проф. д-р Пламен Моллов/              

 

 


