
ФИНАНСИРАНЕФИНАНСИРАНЕ
НАНА НАУЧНИТЕНАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯИЗСЛЕДВАНИЯ

ВВ РЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

ИзточнициИзточници нана финансиранефинансиране

●● ФондФонд ““ НаучниНаучни изследванияизследвания””
●● НационаленНационален иновационениновационен фондфонд



МИНИСТЕРСТВОМИНИСТЕРСТВО НАНА ОБРАЗОВАНИЕТООБРАЗОВАНИЕТО, , МЛАДЕЖТАМЛАДЕЖТА ИИ НАУКАТАНАУКАТА
((МОМНМОМН))

ФНИФНИ ее създаденсъздаден презпрез 1990 1990 гг. . къмкъм ДирекцияДирекция "" НаучниНаучни изследванияизследвания" " нана
МОМНМОМН катокато второстепененвторостепенен разпоредителразпоредител сс бюджетнибюджетни кредитикредити къмкъм
МинистъраМинистъра нана МОМНМОМН..

ПредметПредмет нана ФНИФНИ
-- финансирафинансира научнитенаучните изследванияизследвания нана проектенпроектен принциппринцип;;
-- подкрепяподкрепя дейностидейности, , програмипрограми ии проектипроекти заза насърчаваненасърчаване нана научнитенаучните
изследванияизследвания вв РепубликаРепублика БългарияБългария..

НасърчаванетоНасърчаването нана научнитенаучните изследванияизследвания сесе осъществяваосъществява попо приоритетиприоритети ии
направлениянаправления, , определениопределени вв НационалнатаНационалната стратегиястратегия заза развитиеразвитие нана
научнатанаучната дейностдейност ии съобразенисъобразени сс националнитенационалните предприсъединителнипредприсъединителни ии
присъединителниприсъединителни фондовефондове ии европейскитеевропейските рамковирамкови програмипрограми заза научнинаучни
изследванияизследвания, , технологичнотехнологично развитиеразвитие ии другидруги специализираниспециализирани
инициативиинициативи, , трансевропейскитрансевропейски програмипрограми заза научнинаучни изследванияизследвания ии
иновациииновации..

ФОНДФОНД ““ НАУЧНИНАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯИЗСЛЕДВАНИЯ”” ((ФНИФНИ))



ПРИОРИТЕТНИПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ
((съгласносъгласно СтратегиятаСтратегията заза развитиеразвитие нана наукатанауката вв БългарияБългария додо 2020 2020 гг..))

11. . ЕнергияЕнергия, , енергийнаенергийна ефективностефективност ии транспорттранспорт. . 
РазвитиеРазвитие нана зеленизелени ии екоеко--технологиитехнологии. . 

2. 2. ЗдравеЗдраве ии качествокачество нана животаживота, , биотехнологиибиотехнологии ии
екологичноекологично чистичисти хранихрани..

3. 3. НовиНови материалиматериали ии технологиитехнологии..

4. 4. КултурноКултурно--историческоисторическо наследствонаследство

5. 5. ИнформационниИнформационни ии комуникационникомуникационни технологиитехнологии..



ОрганиОргани заза управлениеуправление нана ФНИФНИ
�� УправителУправител
�� ИзпълнителенИзпълнителен съветсъвет ((ИСИС))
�� ПредседателПредседател нана ИСИС

УправителятУправителят изготвяизготвя годишнатагодишната оперативнаоперативна програмапрограма
нана ФНИФНИ, , коятокоято сесе одобряваодобрява отот ИСИС ии утвърждаваутвърждава отот
МинистъраМинистъра нана МОМНМОМН.  .  

ГодишнатаГодишната оперативнаоперативна програмапрограма включвавключва: : брояброя ии
наименованиятанаименованията нана конкурситеконкурсите; ; срокасрока заза откриванеоткриване нана
всекивсеки конкурсконкурс; ; общатаобщата максималнамаксимална сумасума заза
финансиранефинансиране нана всекивсеки конкурсконкурс ии максималниямаксималния сроксрок заза
изпълнениеизпълнение нана проектитепроектите въввъв всекивсеки конкурсконкурс..



СъставСъстав нана ИСИС нана ФНИФНИ -- 9 9 членовечленове, , отот коитокоито::

7 7 -- представителипредставители нана научнатанаучната общностобщност
1 1 -- представителпредставител нана МОМНМОМН
1 1 -- представителпредставител нана МинистерствотоМинистерството нана финанситефинансите

ПредставителиПредставители нана научнатанаучната общностобщност саса утвърдениутвърдени вв съответнатасъответната научнанаучна
областобласт хабилитиранихабилитирани учениучени отот БългарскаБългарска академияакадемия нана наукитенауките, , 
СелскостопанскаСелскостопанска академияакадемия ии ВисшиВисши училищаучилища..

СъставътСъставът нана ИСИС сесе определяопределя отот МинистъраМинистъра нана МОМНМОМН припри балансиранобалансирано
представителствопредставителство нана научнитенаучните направлениянаправления..

ЧленоветеЧленовете нана ИСИС сесе назначаватназначават заза сроксрок отот дведве годинигодини сс правоправо нана нене повечеповече
отот двадва последователнипоследователни мандатамандата..

ИСИС одобряваодобрява МетодикаМетодика заза оценкаоценка ии класиранекласиране нана проектнитепроектните
предложенияпредложения; ; утвърждаваутвърждава съставасъстава нана постояннитепостоянните ии временнитевременните НаучноНаучно--
експертниекспертни комисиикомисии; ; утвърждаваутвърждава листаталистата нана чуждестраннитечуждестранните рецензентирецензенти; ; 
вземавзема решениерешение заза откриванеоткриване нана конкурснаконкурсна процедурапроцедура, , определяопределя проектитепроектите
заза финансиранефинансиране ии размераразмера нана средстватасредствата заза тяхнототяхното финансиранефинансиране ии гиги
предлагапредлага заза утвърждаванеутвърждаване отот МинистъраМинистъра нана МОМНМОМН..



ОрганиОргани нана ИСИС нана ФНИФНИ

●● ПостоянниПостоянни НаучноНаучно--експертниекспертни комисиикомисии
●● ВременниВременни НаучноНаучно--експертниекспертни комисиикомисии

СъставитеСъставите нана постояннитепостоянните ии нана временнитевременните НаучноНаучно--

експертниекспертни комисиикомисии сесе определятопределят съссъс заповедзаповед нана
ПредседателяПредседателя нана ИСИС попо предложениепредложение нана научнитенаучните
институтиинститути нана БАНБАН ии ССАССА, , ВисшитеВисшите училищаучилища, , АгенциятаАгенцията
заза насърчаваненасърчаване нана малкитемалките ии среднитесредните предприятияпредприятия ии
неправителственитенеправителствените организацииорганизации нана ученитеучените..



ПОСТОЯННИПОСТОЯННИ НАУЧНОНАУЧНО--ЕКСПЕРТНИЕКСПЕРТНИ КОМИСИИКОМИСИИ ((ПНЕКПНЕК))

ПостояннитеПостоянните НаучноНаучно--експертниекспертни комисиикомисии сесе създаватсъздават заза
следнитеследните основниосновни научнинаучни областиобласти::

1. 1. МатематикаМатематика ии информатикаинформатика
2. 2. ТехническиТехнически наукинауки
3. 3. ПриродниПриродни наукинауки
4. 4. БиологияБиология ии медицинамедицина
5. 5. СелскостопанскиСелскостопански наукинауки
6. 6. ОбществениОбществени ии хуманитарнихуманитарни наукинауки



ПНЕКПНЕК саса органиоргани нана ИзпълнителнияИзпълнителния съветсъвет заза осъществяванеосъществяване нана
дейносттадейността попо изготвянеизготвяне нана конкурснатаконкурсната документациядокументация заза
съответниясъответния конкурсконкурс, , разпределениеразпределение нана проектитепроектите нана съответнатасъответната
групагрупа рецензентирецензенти, , кактокакто ии оценкаоценка нана изпълнениетоизпълнението нана междиннитемеждинните
ии окончателнитеокончателните резултатирезултати нана завършенитезавършените
научноизследователскинаучноизследователски проектипроекти. . 

ПНЕКПНЕК правятправят мотивиранимотивирани предложенияпредложения заза изменениеизменение илиили
прекратяванепрекратяване нана договоридоговори заза разработванеразработване нана
научноизследователскинаучноизследователски проектипроекти нана основатаосновата нана осъщественатаосъществената отот
тяхтях оценкаоценка..

ЧленоветеЧленовете нана ПНЕКПНЕК сесе назначаватназначават заза сроксрок тритри годинигодини сс правоправо нана
нене повечеповече отот двадва последователнипоследователни мандатамандата..



ВРЕМЕННИВРЕМЕННИ НАУЧНОНАУЧНО--ЕКСПЕРТНИЕКСПЕРТНИ КОМИСИИКОМИСИИ ((ВНЕКВНЕК))

ВНЕКВНЕК сесе създаватсъздават заза осъществяванеосъществяване нана дейносттадейността попо оценяванеоценяване нана
научнитенаучните проектипроекти вв рамкитерамките нана определенопределен конкурсконкурс..

ВНЕКВНЕК сесе създаватсъздават попо съответнитесъответните приоритетниприоритетни научнинаучни
направлениянаправления нана обявенитеобявените конкурсиконкурси..

ЗаЗа едноедно ии същосъщо приоритетноприоритетно научнонаучно направлениенаправление вв различниразлични
конкурсиконкурси вв рамкитерамките нана еднаедна конкурснаконкурсна сесиясесия сесе създавасъздава еднаедна
временнавременна НаучноНаучно--експертнаекспертна комисиякомисия..

ВВ сроксрок тритри месецамесеца следслед изтичанеизтичане нана срокасрока заза подаванеподаване нана проектипроекти
заза конкурситеконкурсите, , ВНЕКВНЕК извършватизвършват мотивиранимотивирани оценкиоценки нана
проектнитепроектните предложенияпредложения ии подготвятподготвят докладдоклад додо ИСИС..



ОСНОВНИОСНОВНИ КОНКУРСИКОНКУРСИ
((ПРОВЕДЕНИПРОВЕДЕНИ ПРЕЗПРЕЗ ПЕРИОДАПЕРИОДА 20092009--2011 2011 гг.).)

●● ““ НАСЪРЧАВАНЕНАСЪРЧАВАНЕ НАНА НАУЧНИТЕНАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯИЗСЛЕДВАНИЯ ВВ ПРИОРИТЕТНИПРИОРИТЕТНИ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ”” ((““ ТЕМАТИЧЕНТЕМАТИЧЕН КОНКУРСКОНКУРС”” ))

●● ““ НАСЪРЧАВАНЕНАСЪРЧАВАНЕ НАНА НАУЧНИТЕНАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯИЗСЛЕДВАНИЯ ВВ ДЪРЖАВНИТЕДЪРЖАВНИТЕ
ВИСШИВИСШИ УЧИЛИЩАУЧИЛИЩА”” ((““ ДВУДВУ”” ))

●● ““ ИДЕИИДЕИ””
●● ““ УНИВЕРСИТЕТСКИУНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИНАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИКОМПЛЕКСИ””
●● ““ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА ЦЕНТРОВЕЦЕНТРОВЕ ЗАЗА ВЪРХОВИВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯПОСТИЖЕНИЯ””
●● ““ МЛАДИМЛАДИ УЧЕНИУЧЕНИ””
●● ““ САБАТИЧНАСАБАТИЧНА ГОДИНАГОДИНА ЗАЗА БЪЛГАРСКИБЪЛГАРСКИ УЧЕНИУЧЕНИ””
●● ““ СТИПЕНДИИСТИПЕНДИИ ЗАЗА ЗАВРЪЩАНЕЗАВРЪЩАНЕ НАНА БЪЛГАРСКИБЪЛГАРСКИ УЧЕНИУЧЕНИ, , РАБОТЕЩИРАБОТЕЩИ ВВ

ЧУЖБИНАЧУЖБИНА””
●● ““ СТИПЕНДИИСТИПЕНДИИ ЗАЗА ПОСТДОКТОРАНТСКИПОСТДОКТОРАНТСКИ СТАЖСТАЖ ВВ ЧУЖДЕСТРАННИЧУЖДЕСТРАННИ

НАУЧНИНАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ””
●● ““ ПОВИШАВАНЕПОВИШАВАНЕ НАНА ИНОВАЦИИТЕИНОВАЦИИТЕ ВВ МАЛКИМАЛКИ ИИ СРЕДНИСРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ””
●● ““ СТИПЕНДИИСТИПЕНДИИ ЗАЗА МЛАДИМЛАДИ УЧЕНИУЧЕНИ, , КОИТОКОИТО ПОДГОТВЯТПОДГОТВЯТ ДОКТОРАНТСКИДОКТОРАНТСКИ

ТРУДТРУД ВВ ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ””
●● ““ СЪФИНАНСИРАНЕСЪФИНАНСИРАНЕ НАНА МЕЖДУНАРОДНАМЕЖДУНАРОДНА ОЦЕНКАОЦЕНКА НАНА

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИНАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИИНСТИТУЦИИ””
●● ““ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА НАУЧНАТАНАУЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА””
●● ““ ДВУСТРАННИДВУСТРАННИ НАУЧНОНАУЧНО--ТЕХНИЧЕСКИТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЧЕСТВАСЪТРУДНИЧЕСТВА””



ОЦЕНКАОЦЕНКА ИИ КЛАСИРАНЕКЛАСИРАНЕ НАНА ПРОЕКТИТЕПРОЕКТИТЕ
КРИТЕРИИКРИТЕРИИ ЗАЗА ОЦЕНКАОЦЕНКА НАНА ПРОЕКТНИПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОНКУРСКОНКУРС „„НАСЪРЧАВАНЕНАСЪРЧАВАНЕ НАНА НАУЧНИТЕНАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯИЗСЛЕДВАНИЯ ВВ ПРИОРИТЕТНИПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИОБЛАСТИ””

((„„ ТЕМАТИЧЕНТЕМАТИЧЕН КОНКУРСКОНКУРС”” ))

КритериитеКритериите заза оценкаоценка саса обособениобособени вв 4 4 основниосновни групигрупи, , катокато всякавсяка
групагрупа съдържасъдържа ии вторичнивторични критериикритерии..

СтепентаСтепента нана съответствиесъответствие нана проектнотопроектното предложениепредложение попо дадендаден
критерийкритерий сесе оценяваоценява нана базатабазата нана полученияполучения бройброй точкиточки заза всекивсеки отот
вторичнитевторичните критериикритерии..

ЗаЗа всякавсяка групагрупа вторичнивторични критериикритерии имаима определенопределен задължителензадължителен
минималенминимален бройброй точкиточки. (. (СборътСборът отот задължителниязадължителния минималенминимален бройброй
точкиточки попо вторичнитевторичните критериикритерии вв групатагрупата ии задължителниятзадължителният
минималенминимален бройброй точкиточки заза цялатацялата групагрупа нене саса еквивалентниеквивалентни).).



Критерии за оценка на проектите Максимален
брой точки

Минимален брой
точки за

класиране на
предложението

1. Научна стойност на предлагания
проект. 25 18

1.1.Съответствие на целите на
изследването с приоритетната
област, в която се кандидатства.

5 3

1.2.Научна/технологична стойност на
проекта.

5 3

1.3. Интер- или мултидисциплинарност
на проекта.

5 0

1.4. Оригиналност и иновативност на
научното изследване. 5 3

1.5. Обоснованост и реалистичност на
предлаганата методология.

5 3



2. Капацитет 25 15

2.1. Научен опит на ръководителя и
научния колектив.

5 3

2.2. Участие на ръководителя и
членовете на научния колектив в
национални и международни
научни проекти.

5 0

2.3. Съответствие между
компетенциите на колектива и
проектното предложение (въз
основа на научни публикации, 
патенти, внедрени технологични
решения и т. н.).

5 3

2.4. Участие на млади учени и
докторанти.

5 0

2.5. Наличие в кандидатстващата/ите
организация/и на необходимите за
изпълнение на проекта апаратура
и оборудване.

5 3



3. Изпълнение 25 18

3.1. Адекватност на работната
програма и потенциал за
продължаване на изследванията и
след приключване на проекта.

5 3

3.2. Обоснован финансов план и
мобилизация на ресурси от
различни източници, включително
финансиране от бизнеса.

5 3

3.3. Сътрудничество с други научни
групи.

5 3

3.4. План за разпространение на
резултатите. 5 3

3.5. План за управление на проекта. 5 3



4. Въздействие 25 14

4.1. Значимост на решаваните научни
проблеми за икономиката и
обществото.

5 2

4.2. Принос за развитието на
съответната област от науката или
практиката.

5 2

4.3. Принос за развитието на
кандидатстващата/ите
организация/и.

5 2

4.4. Възможност за създаване на
ефективно партньорство с
предприятие в т.ч. трансфер на
знания и технологии.

5 0

4.5. Възможност за ефективна
интеграция на научната
(развойната) дейност на
участващите организации.

5 0

Общ брой точки 100 65



ПроектнотоПроектното предложениепредложение трябватрябва дада събересъбере минимумминимум
65 65 точкиточки отот възможнивъзможни 100, 100, заза дада бъдебъде предложенопредложено заза
финансиранефинансиране. . 

ВВ случайслучай нана разликаразлика междумежду дветедвете оценкиоценки ((среднатасредната оценкаоценка
нана международнитемеждународните оценителиоценители ии оценкатаоценката нана НаучноНаучно--

експертнатаекспертната комисиякомисия) ) сс повечеповече отот десетдесет точкиточки решениерешение заза
окончателнатаокончателната оценкаоценка сесе взимавзима отот ИСИС нана ФНИФНИ..



СредстваСредства заза финансиранефинансиране нана проектитепроектите
СредстваСредства:: ЕжегоднаЕжегодна субсидиясубсидия отот държавниядържавния бюджетбюджет..

ЗаЗа развитиеразвитие нана фундаменталнифундаментални изследванияизследвания нана програмнопрограмно--конкурсенконкурсен
принциппринцип средстватасредствата саса вв размерразмер нана 15% 15% отот публичнитепубличните разходиразходи заза науканаука..

ФНИФНИ финансирафинансира научноизследователскинаучноизследователски проектипроекти сс общаобща продължителностпродължителност
додо тритри годинигодини..

СредстватаСредствата заза изпълнениеизпълнение нана научноизследователскиянаучноизследователския проектпроект сесе предоставятпредоставят
нана изпълнителяизпълнителя попо редред ии условияусловия, , определениопределени вв договорадоговора заза изпълнениеизпълнение нана
проектапроекта. . 

НаНа членоветечленовете нана научниянаучния колективколектив, , спечелилспечелил конкурсаконкурса, , можеможе дада сесе изплащаизплаща
възнаграждениевъзнаграждение вв размерразмер::

1. 1. додо 35 35 нана стосто отот годишнатагодишната ценацена нана договорадоговора, , когатокогато понепоне еднаедна третатрета отот
съставасъстава нана научниянаучния колективколектив саса докторантидокторанти ии//илиили младимлади учениучени; ; 

2. 2. додо 30 30 нана стосто отот годишнатагодишната ценацена нана договорадоговора, , когатокогато понепоне еднаедна петапета отот
съставасъстава нана научниянаучния колективколектив саса докторантидокторанти ии//илиили младимлади учениучени; ; 

3. 3. додо 25 25 нана стосто отот годишнатагодишната ценацена нана договорадоговора, , когатокогато попо--малкомалко отот еднаедна петапета
отот съставасъстава нана научниянаучния колективколектив саса докторантидокторанти ии//илиили младимлади учениучени; ; 

4. 4. додо 20 20 нана стосто отот годишнатагодишната ценацена нана договорадоговора, , когатокогато вв съставасъстава нана научниянаучния
колективколектив няманяма включенивключени докторантидокторанти ии младимлади учениучени. . 

НеНе попо--малкомалко отот 30 % 30 % отот суматасумата попо тт.1.1--3 3 сесе предоставяпредоставя заза възнаграждениевъзнаграждение нана
докторантитедокторантите, , членовечленове нана научниянаучния колективколектив..



ИЗПЪЛНИТЕЛНАИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯАГЕНЦИЯ ЗАЗА НАСЪРЧАВАНЕНАСЪРЧАВАНЕ НАНА
МАЛКИТЕМАЛКИТЕ ИИ СРЕДНИТЕСРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ

НИФНИФ ее създаденсъздаден презпрез 2004 2004 гг. . заза подкрепаподкрепа нана иновативнииновативни предприятияпредприятия..

СтратегическитеСтратегическите целицели
ПовишаванеПовишаване конкурентоспособносттаконкурентоспособността нана българскатабългарската икономикаикономика чрезчрез
стимулиранестимулиране нана пазарнопазарно ориентираниориентирани научнонаучно--приложниприложни изследванияизследвания, , 
предназначенипредназначени заза индустриятаиндустрията, , ии създаванесъздаване нана условияусловия заза привличанепривличане
нана частничастни капиталикапитали заза финансиранефинансиране нана иновациииновации, , вв съответствиесъответствие сс
ИновационнатаИновационната стратегиястратегия нана РепубликаРепублика БългарияБългария ии меркитемерките заза
нейнатанейната реализацияреализация..

НасърчаванеНасърчаване реализациятареализацията нана научнонаучно--приложниприложни изследователскиизследователски ии
техникотехнико--икономическиикономически проектипроекти..

НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕНИНОВАЦИОНЕН ФОНДФОНД ((НИФНИФ))



ПредметПредмет
СубсидиранеСубсидиране нана частчаст отот разходитеразходите заза промишленипромишлени изследванияизследвания, , 

техникотехнико--икономическиикономически проучванияпроучвания, , експерименталноекспериментално развитиеразвитие, , 

придобиванепридобиване ии//илиили поддържанеподдържане нана праваправа нана индустриалнаиндустриална
собственостсобственост ии заза новинови иновативнииновативни предприятияпредприятия..

СредстваСредства
ЕжегоднаЕжегодна субсидиясубсидия отот държавниядържавния бюджетбюджет, , дарениядарения ии
постъпленияпостъпления отот лихвилихви върхувърху средствасредства нана НИФНИФ..

РазмерРазмер нана субсидиятасубсидията
●● заза НаучноНаучно--приложниприложни изследователскиизследователски проектипроекти –– додо 500500 000 000 лвлв.;.;

●● заза ТехникоТехнико--икономическоикономическо проучванепроучване –– додо 5050 000 000 лвлв..



ПродължителностПродължителност нана проектитепроектите
●● отот 12 12 додо 36 36 месецамесеца -- заза научнонаучно--приложнитеприложните изследователскиизследователски

проектипроекти;;
●● отот 6 6 додо 12 12 месецамесеца -- заза проектитепроектите типтип предпроектнопредпроектно проучванепроучване..

ВВ конкурснитеконкурсните сесиисесии можеможе дада участваучаства отделноотделно предприятиепредприятие илиили
предприятиепредприятие съвместносъвместно сс другидруги предприятияпредприятия ии//илиили
изследователскиизследователски организацииорганизации отот държавидържави--членкичленки нана
ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз..
ПриПри съвместнисъвместни проектипроекти, , вв коитокоито участватучастват ии другидруги партньорипартньори, , 
координаторкоординатор нана проектапроекта ее предприятиетопредприятието..

НИФНИФ нене финансирафинансира проектипроекти отот областтаобластта нана селскотоселското стопанствостопанство, , 
лесовъдствотолесовъдството, , рибнатарибната промишленостпромишленост, , кактокакто ии проектипроекти, , 
съдържащисъдържащи класифициранакласифицирана информацияинформация, , съгласносъгласно ЗаконаЗакона заза
защитазащита нана класифициранатакласифицираната информацияинформация..



БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ ВИВИ ЗАЗА
ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО !!


