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1. Достъп до системата 
Информационната система за научноизследователски проекти на СУ „Св. Климент Охридски” е 

достъпна на следния уеб адрес: 

http://projects.uni-sofia.bg/ 

Достъпът до системата имат както, ръководителите на проекти, така и участниците в тях след 

предварителна регистрация. Регистрацията е необходима, за да се съберат данни за участниците в 

работните колективи на проектите, които да бъдат преизползвани при подаването на всеки следващ 

научноизследователски проект. 

Регистрирането на нов потребител е описано в секция 1.1. Регистрация на нов потребител. 

1.1. Регистрация на нов потребител 

За да се регистрирате, изберете линка Регистрация от началната страница на системата, показан на 

фиг. 1-1. 

 

Фигура 1-1 

На екрана ще се появи следната регистрационна форма, показана на фиг. 1-2: 

 

Фигура 1-2 

След като попълните личните си данни, натиснете бутона Напред, за да въведете информация за 

създаване на нов потребителски акаунт. На екрана ще се появи следната форма, показана на фиг. 1-3: 

http://projects.uni-sofia.bg/


 

Фигура 1-3 

Полетата Таен въпрос и Таен отговор са необходими, за да можете да си възстановите паролата, в 

случай че я забравите. 

Натиснете бутона Напред. Ако правилно сте попълнили всички полета, вашият потребителски акаунт 

ще бъде създаден от системата. 

1.2. Вход на регистриран потребител 

За да влезете в системата, въведете вашето потребителско име и парола във формата за вход, 

показана на фиг. 1-2. 

При няколко последователни грешни опита за вход вашият потребителски акаунт ще бъде заключен. 

В този случай можете да се свържете за съдействие със системния администратор на системата. 



2. Предложения за научноизследователски проекти 

2.1. Добавяне на ново предложение за научноизследователски проект 

За да добавите ново предложение за научноизследователски проект, след успешен вход в системата 

изберете подменюто Проектни предложения от менюто Проекти на системата, както е показано на 

фиг. 2-1. 

 

Фигура 2-1 

На екрана ще се зареди страница, която изглежда по следния начин: 

 

Фигура 2-2 

Натиснете линка Ново предложение. На екрана ще се зареди форма за въвеждане на данни, 

показана на фиг. 2-3. 

 

Фигура 2-3 



Оставете полето Входящ номер празно, ако проектното предложение не е подадено все още в 

съответната организация. В случай, че въвеждате проект, който вече е подаден или е одобрен за 

изпълнение, в полето Входящ номер въведете номера, под който проекта е заведен във 

финансиращата организация. 

Ако в списъка Фин. програма липсва финансиращата програма, в рамките на която се подава 

проектното предложение, запишете въведените данни до момента като натиснете бутона Запиши и 

се свържете със системния администратор, който ще добави липсващата финансираща програма. 

Ако сте приключили с въвеждането на проектното предложение, натиснете бутона Запиши. Всяко 

проектно предложение може да се редактира неограничен брой пъти. Информация за това е 

налична в секция 2.2. Редактиране на предложение за научноизследователски проект. 

След като проектното предложение е записано, можете да преминете към въвеждане на данни за 

кандидатстващи подструктури, научен колектив, партниращи организации и научни области. 

2.2. Редактиране на предложение за научноизследователски проект 

За да редактирате предложение за научноизследователски проект, след успешен вход в системата 

изберете подменюто Проектни предложения от менюто Проекти на системата, както е показано на 

фиг. 2-1. На екрана ще се появи страница, която изглежда по следния начин. 

 

Фигура 2-4 

От списъка с наличните проектни предложения, изберете това, което желаете да редактирате като 

натиснете бутона  . Избраното проектно предложение ще се маркира в син цвят, а данните за него 

ще се появят в полето Детайлна информация за избрано предложение. 

За да се отвори форма за редактиране, натиснете бутона Редактиране. 

Попълнете липсващите данни или коригирайте неправилно въведените, след което натиснете бутона 

Запиши. 

2.3. Добавяне на кандидатстваща подструктура 

От списъка с наличните проектни предложения, изберете това, за което желаете да добавите 

кандидатстваща подструктура, като натиснете бутона  . 

Натиснете линка Добави вдясно от заглавието Кандидатстващи подсруктури, показан на фиг. 2-5. 



 

Фигура 2-5 

На екрана ще се появи сортиран по азбучен ред списък с подструктурите на СУ „Св. Климент 

Охридски”, показан на фиг. 2-6. 

 

Фигура 2-6 

Изберете буквата, с която започва наименованието на подструктурата (Стъпка 1 от фиг. 2-6). Изберете 

подструктура от появилия се списък като натиснете с левия бутон на мишката върху името ѝ (Стъпка 2 

от фиг. 2-6). Системата автоматично ще добави избраната подструктура към списъка с 

кандидатстващи подструктури на вашето проектно предложение. 

Ако желаете да скриете списъка с подструктурите на СУ „Св. Климент Охридски”, натиснете отново 

бутона Добави. 

2.4. Добавяне на член на научния колектив 

Добавянето на членовете на научния колектив не е задължително на етап подаване на проектно 

предложение. 

Ако желаете да добавите член на научния колекти, то той трябва да е регистриран в системата. Само 

тогава той ще се появи в списъка с участниците в научноизследователските проекти. 

Преди да добавите член на научния колектив се уверете, че сте избрали проектното предложение, 

чийто колектив желаете да редактирате. За целта натиснете бутона  в списъка с проекните 

предложения. 

Натиснете линка Добави вдясно от заглавието Научен колектив, показан на фиг. 2-7. 

 

Фигура 2-7 

На екрана ще се появи сортиран по азбучен ред списък с преподаватели, изследователи, докторанти 

и студенти, които са регистрирани в системата, и поле за въвеждане на информация за участника в 

колектива, който се добавя, както е показано на фиг. 2-8. 

 

Фигура 2-8 

Актуализирайте данните в полетата Роля в проекта, Научно звание, Научна степен, Трудово 

правоотношение със СУ и Организация (Стъпка 1 от фиг. 2-8). Изберете буквата, с която започва 

името на участника (Стъпка 2 от фиг. 2-8). Изберете участник от появилия се списък като натиснете с 

левия бутон на мишката върху името му (Стъпка 3 от фиг. 2-8). Системата автоматично ще добави 

избрания участник към списъка с членове на научния колектив на вашето проектно предложение. 

1 

2 

3 

1 

2 



2.5. Добавяне на партнираща организация 

От списъка с наличните проектни предложения, изберете това, за което желаете да добавите 

партнираща организация, като натиснете бутона  . 

Натиснете линка Добави вдясно от заглавието Партнираща организация, показан на фиг. 2-9. 

 

Фигура 2-9 

На екрана ще се появи, сортиран по азбучен ред, списък с организациите, въведени в системата, 

показан на фиг. 2-10. 

 

Фигура 2-10 

Добавете партнираща организация по начин, аналогичен на описания за добавяне на 

кандидатстващи подструктури в секция 2.3. Добавяне на кандидатстваща подструктура. Ако е 

необходимо, можете да въведете няколко партниращи организации за дадено проектно 

предложение. 

Ако организацията, която желаете да добавите, липсва в списъка, то можете да я добавите като 

следвате инструкциите в секция 4.1 Партниращи организации.  

2.6. Добавяне на научна област 

От списъка с наличните проектни предложения, изберете това, за което желаете да добавите научна 

област, като натиснете бутона  . 

Натиснете линка Добави вдясно от заглавието Научни области, показан на фиг. 2-11. 

 

Фигура 2-11 

На екрана ще се появи, сортиран по азбучен ред, списък с научните области, въведени в системата, 

показан на фиг. 2-12. 

 

Фигура 2-12 

Добавете научна област по начин, аналогичен на описания за добавяне на кандидатстващи 

подструктури в секция 2.3. Добавяне на кандидатстваща подструктура. Ако е необходимо, можете 

да въведете няколко научни области за дадено проектно предложение. 

2.7. Отпечатване на проектно предложение 

От списъка с наличните проектни предложения, изберете това, което желаете да добавите 

отпечатате, като натиснете бутона  . 



Натиснете бутона , който е разполежен вдясно от заглавието на проектното предложение. На 

екрана ще се появи страница, показана на фиг. 2-13. 

 

Натиснете бутона , ако желаете да експортирате проектното предложение в .doc формат, или 

бутона  - в .xls формат. 



3. Одобрени научноизследователски проекти 

3.1. Нов научноизследователски проект 

След като научноизследователския проект е получил финансиране и е сключен договор със 

съответната финансираща институция, то неговият статус може да бъде променен от Подаден в 

Одобрен. 

За да смените статуса на проекта, след успешен вход в системата изберете подменюто Проектни 

предложения от менюто Проекти на системата, както е показано на фиг. 2-1. 

От списъка с наличните проектни предложения, изберете това, чийто статус желаете да промените, 

като натиснете бутона  . 

Натиснете бутона Редактиране. 

От падащия списък Статус изберете опцията Одобрен. 

Натиснете бутона Запиши. 

Системата автоматично ще ви пренасочи към страницата за администриране на 

научноизследователските проекти със сключени договори,  показана на фиг. 3-1. 

 

Фигура 3-1 

Въведете информация в полетата Номер на договор, Дата на стартиране и Дата на приключване. 

Задължително трябва да попълните полето Дейности, ако това не е направено още на етап проектно 

предложение. 

3.2. Редактиране на научен колектив 

Добавянето на нов участник в научния колектив става по начин, аналогичен на описания в секция 2.4. 

Добавяне на член на научния колектив. За целта натиснете линка Добави вдясно от заглавието 

Научен колектив. 

Изтриването на участник от научния колектив става посредством натискане на бутона  пред името 

на участника. 



3.3. Редактиране на партниращи организации 

Добавянето на нова партнираща организация става по начин, аналогичен начин на описания в секция 

2.5. Добавяне на партнираща организация. За целта натиснете линка Добави вдясно от заглавието 

Партниращи организации. 

Изтриването на партнираща организация става посредством натискане на бутона  пред името на 

организацията. 

3.4. Добавяне на проектна дейност 

За да добавите нова проектна дейност, натиснете бутона Добави вдясно от заглавието Проектни 

дейности, показан на фиг. 3-2. 

 

Фигура 3-2 

На екрана ще се появи форма, която изглежда по следния начин: 

 

Фигура 3-3 

Попълнете данните за проектната дейност и натиснете бутона Запиши. 

3.5. Редактиране на проектна дейност 

Изберете проектна дейност от списъка с проектни дейности като натиснете бутона  пред нейното 

наименование, както е показано на фиг. 3-4. 

 

Фигура 3-4 

На екрана ще се визуализира детайлна информация за избраната проектна дейност. 

Натиснете бутона Редактиране. 

Актуализирайте данните за проектната дейност и натиснете бутона Запиши. 

Изтриването на проектна дейност става посредством натискане на бутона  след наименованието 

на дейността в списъка Проектни дейности. 

 



4. Настройки 

4.1. Партниращи организации 

За да добавите партнираща организация в системата изберете подменюто Партниращи организации 

от менюто Настройки. На екрана ще се появи следната страница, показана на фиг. 4-1. 

 

Фигура 4-1 

Натиснете бутона Нова организация. Попълнете данните за организацията във формата, показана на 

фиг. 4-2. 

 

Натиснете бутона Запиши. Въведената организация ще се появи в списъка с партниращи организации 

в съответните страници на системата. 

 


