
Конкурс 

за финансово подпомагане на научно-изследователски проект 

 

Дружество на кардиолозите в България обявява конкурс за финансово 

подпомагане на научно-изследователски проект за периода 2019 – 2020г 

Проектът цели подпомагане на научни разработки в областта на 

кардиологията с висока степен на иновативност и потенциал за практическо 

приложение в науката и практиката в Република България.  

Предлаганите научно-изследователски проекти трябва да са предхождани от 

собствени предварителни проучвания или да се основават на убедителни данни от 

специализираната научна литература.  

Правила за провеждане на конкурса: 

1. Темите и съдържанието на научно-изследователските проекти следва да 

бъдат съобразени с критериите: “новост”, „оригиналност”,  „значимост” и 

“актуалност”, да предлагат използване на съвременна методология и 

инструментариум или да имат приложно значение 

2. Научно-изследователските проекти трябва да съответстват на нормите 

на научната етика. 

3. Всеки научно-изследователски проект се съпровожда с предварителен 

подробен план ЗА ФИНАНСИРАНЕ.  

В плана за финансиране не могат да се включват разходи за: закупуване на 

обзавеждане, битова апаратура и техника (вкл. компютри, принтери, копирни 

устройства); абонамент на издания; такси участия в курсове за квалификация; 

ремонти, нови опции към наличната апаратура и техника. Не се включват 

командировки, дневни, квартирни, както и такса правоучастие в научно 

събитие. Не се финансират разходи за възнаграждения по извънтрудови 

правоотношения, заплащане на консултански услуги, включително и за 

статистическа обработка на данните, осъвременяване на налична апаратура или 

закупуване на нова такава. 



4. Научно-изследователските проекти се представят в офиса на ДКБ, чрез 

типов пакет от документи, публикуван в сайта на ДКБ . 

5. УС на ДКБ сформира комисия по организиране и провеждане на 

конкурса 

6. Председателят на ДКБ представя постъпилите научно-изследователски 

проекти на УС на ДКБ и на комисията за организиране и провеждане на конкурса 

7. Комисията за организиране и провеждане на конкурса взема решение 

кои от тях отговорят на условията за допустимост в конкурса и продължават участие 

за класиране. 

8. Комисията по организиране и провеждане на конкурса уведомява 

ръководителите на проектите, които не отговарят на условията и посочва 

съответните мотиви, в срок до 7 дни от решението 

9. Комисията по организиране и провеждане на конкурса определя по 

трима анонимни рецензенти за всеки научно-изследователски проект 

10. Комисията по организиране и провеждане на конкурса, след получаване 

на рецензиите, извършва класирането на проектите според оценката на рецензентите.  

11. Председателят на ДКБ сключва Договор за финансиране с Ръководителя 

на научно-изследователския проект, които спечели право на финансиране. 

12. Времето, предвидено за реализиране на проекта – 12 месеца, започва да 

се отчита от момента на подписване на договора за финансиране. 

Условия за участие в конкурса: 

 Членство на изследователите от научния колектив в Дружество на 

кардиолозите в България 

 Определен научен консултант – хабилитирано лице от структурата, 

кандадатстваща в конкурса, който е част от изследователския екип, но не е негов 

ръководител 

 Попълнен формуляр за обосновката и целта на проекта с включен общ 

работен план и финансов план съобразно приложение 1 

 Попълнена декларация в приложение 1 

 Попълнен формуляр за етичните норми за изследователски проекти, в 

които се предвижда научно изследване с участие на хора съобразно приложение 2 

 Формуляри за информирано съгласие – за изследователски проекти, в 

които се предвижда научно изследване с участие на хора 



Приоритетна област   медико-клинична 

      медико-биологична 

Приоритетни научни области  Артериална хипертония 

      Исхемична болест на сърцето 

      Аритмии 

      Кардиомиопатии 

      Сърдечна недостатъчност 

Размер на финансовото подпомагане 10000 лв след одобрение на проекта и 

сключване на договор с ДКБ.  

Обявяване на конкурса На Зимно училище Банско 2019 год (28.03-31.03.2019) и  в 

сайта на ДКБ (25.04.2019) с форми за сваляне и попълване 

Срок на подаване на документи от 07 до 31 май 2019 год включително 

Кандидатите могат да подават предложенията си за финансиране на изследователски 

проекти по обявения конкурс в офиса на ДКБ на хартиен (три индентични 

екземпляра) и електронен носител (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word  

2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в запечатан плик. 

Вътрешни процедури  определяне рецензенти от УС ДКБ до 10 юни 2019 

Оределят се по 3 рецензенти на проект, като не се допуска кандидатстващият проект 

да бъде рецензиран от хабилитирано лице с участие в проекта или месторабота в 

същата институция 

Подготовка и представяне на рецензиите – 10-24 юни 2019 

Решение на УС за спечелил проект/проекти 27-30 юни 2019 

Срок на реализиране на проекта 14 месеца  1 юли 2019 – 1 септември 2020 год 

КЪМ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАН ПРОЕКТ ЩЕ СЕ 

ПРИСТЪПИ СЛЕД РЕШЕНИЕ ОТ УС НА ДКБ ОТНОСНО ПЕЧЕЛИВШИЯ 

ПРОЕКТ. 



При отчетa в края на календарната 2020 г. задължително се изискват поне 2 

публикации в индексирани и реферирани в международната база данни публикации 

Задължително в публикационната активност и представяне на данните се 

упоменава подкрепата на ДКБ за реализацията на проекта! 

Вътрешни промени по елементите на план-сметката се извършват само след 

съгласуване със счетоводител и юрист на Дружество на кардиолозите в България, по 

решение на Управителния съвет на ДКБ. 


