УКАЗАНИЯ
за финансиране от НИС на ТУ-София
на индивидуални участия в научни форуми през 2013г.
на преподаватели и докотранти от Факултет и Колеж Сливен

Настоящите указания са разработени в съответствие с ПРАВИЛА за
организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания в
ТУ-София съгласно Наредба № 09/2003 на МОН (обн., ДВ, бр. № 73, 2003 г., изм., ДВ,
бр. 16, 2008 г., изм., ДВ, бр. 47, 2009 г.) и Заповед на ректора на ТУ-София за
обявяване на конкурси за финансиране на научни проекти № 346/ 05.02.2013 г.
Всеки преподавател на основен трудов договор или редовен докторант
във Факултет и Колеж Сливен има право да бъде финансиран от НИС на ТУ-София
за участие в научни форуми за сумата от общо 350 лв. за една календарна година.
Сумата включва разходи за публикации, пътни, дневни разходи и нощувки.
ВАЖНО: Без публикация не могат да се заплатят другите разходи!
Правото за финансиране може да се използва еднократно или многократно
докато цялата сума от 350лв. се изразходва.
За целта преподавателят или ръководителят на доктораната трябва да
притежава електронен подпис в електронната система „Е-Наука“ на ТУ-София.
Заявката за финансиране се извършва по електронен път в Интернет страницата
на ТУ-София (раздел Наука -> ВЪТРЕШНИ КОНКУРСИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В
ТУ-СОФИЯ 2013 -> Кандидатстване -> Електронна форма)
чрез наличният
електронен подпис.
Всеки кандидат лично сам кандидатства (прави заявка) и след това сам
отчита пред НИС на ТУ-София направените разходи !
Заявката трябва да се подаде по електронен път поне 10 дни преди началото на
научният форум, за който се отнася.
Тези средства за индивидуално участие в научни форуми се отпускат при
следните условия:
1. Доклад до зам.-ректора по НПД, подписан съответно от декана на ИПФ или от
Ръководитела на Колеж-Сливен (според това преподавателя или докторанта от кое
звено е), с данните за научния форум, вкл. място и време, заглавието на доклада и
всички автори (попълва се в електронната система „Е-Наука“). Този доклад и
командировъчна бланка се създават автоматично от електронната система „Е-Наука“
след попълване на исканите в системата данни. Те трябва да се разпечатат от
кандидата.
2. Докладът се съпровожда от програма на форума (или писмо, че докладът е
приет), в която е отбелязан научният доклад, както и електронно копие на самия доклад
(попълва се в електронната система „Е-Наука“).
3. Ръководители и членове на колективи на проекти от различни вътрешни
конкурси на ТУ-София, в план-сметката на които са одобрени средства за
командировки или публикации, не могат да ползват средства от Конкурса за частично
финансиране на индивидуални участия в научни форуми.
4. От всички съавтори на даден доклад се командирова само един.
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5. Заповедта за командировка е до четири дни, с право на дневни по 20 лв./ден,
до 3 нощувки (до 50лв./нощ), пътни (по представените билети) и такса за правоучастие.
6. Разходите по т. 5 не могат да надхвърлят сумата от 350 лв.
7. Командироването със собствено превозно средство (лично МПС) може да
става само при условие, че с него пътуват поне още 2-ма участници в същия форум,
командировани по същия договор за ивдивидуално участие или друг договор по
вътрешните конкурси, но автори на други два научни доклада.
8. Всички разходи над сумата 350 лв., вкл. и доплащане за таксата за
правоучастие, са за сметка на авторите, или допълнителна заповед по други договори
на НИС или на звена на TУ-София.
9. Отчитането и осребряването на разходите се извършва по следният начин:
- командировъчните (дневни, пътни и нощувки) се заплащат от
командированото лице срещу съответни фактури, които след това то носи в
Деловодството на НИС на ТУ-София за утвърждаване от Зам.-Ръководителя на НИС и
ги осребрява в Касата на НИС в ТУ-София;
- таксите за правучастие (публикуване) могат да се заплатят по един от
двата начина: 1) по служебен път от счетоводството на НИС при ТУ-София или
2) от автора или авторите на публикацията, срещу фактура, която след
това се носи и осребрява в НИС на ТУ-София. Кой от двата начина ще бъде използван,
се посочва от заявителя още при заявяването за финансиране по електронен път по
Интернет при попълване на заявката в електронната система „Е-Наука“ на НИС.
10. При заплащане на такси публикация, които надхвърлят 350 лв. у нас или за
чужбина, съавторите на дадената публикация могат да обединят парите си до
достигане на стойността на публикацията.
ВАЖНО!: При необходимост от командировка за индивидуално участие в
научен форум в чужбина не се кандидатства по описания по-горе начин, а се
пише специален доклад до Зам.-Ректора по НПД на ТУ-София. Сумата над
350лв. е за сметка на кандидатстващия.

Април 2013г.

Зам.-Декан по НПД:
/доц. д-р. М.Йорданов/
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