
Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г. 

 
13.07.2018 г. 

 
1. Въпрос  
Възможно ли е в участниците в екипа по проекта като член на екипа да бъде включен 
пенсионер - учен със значителни постижения в научната област на проектното 
предложение? 
Отговор 
Да. 
 

16.07.2018 г. 
 
2. Въпрос 
1. Как е регламентирано участието на "представители на държавни или регионални органи, 
или обществени организации". Като индикатор за резултати от настоящата процедура е 
посочено представяния на изследванията по проекта и резултатите от тях с участие на 
горепосочените.  
2. Предвижда ли се заплащане на труд на участници от чуждестранни университети, които 
са включени като членове на екипа от базовата организация. 
Отговор 
1. Предвидените участници в екипите са описани в т. 3.2 от Насоките за конкурса. 
2. Не се предвижда заплащане за труд на участници в екипа от чуждестранни организации. 
 

19.07.2018 г. 
 
3. Въпрос 
Може ли един и същи човек да бъде ръководител на проекто предложения в Конкурс за 
финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 
2018 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.“ 
Отговор 
Да. 
 
5. Въпрос 
На с.8 от Насоките е посочено, че: "Горепосочените документи могат да бъдат представени 
в един екземпляр от допустимите кандидати по т. 3.1.1, като са валидни за всички проектни 
предложения, в които кандидатът участва като базова или партньорска организация по 
конкурси от текущата година." и "Ако една организация участва като базова или 
партньорска организация с повече от едно проектни предложения, тя подава тези 
документи само в един екземпляр". Въпрос: Как следва да става това подаване? 
Отговор 
Документите трябва да бъдат подадени в деловодството на ФНИ преди или с първото 
проектно предложение от организацията. 



 
25.07.2018 г. 

 
6. Въпрос 
Може ли един учен като ръководител на проект да подаде две различни проектни 
предложения в два конкурса за 2018 г. - за финансиране на фундаментални изследвания и 
за финансиране на фундаментални изследвания по обществени предизвикателства? 
Отговор 
Да. 
 

30.07.2018 г. 
 
7. Въпрос 
Може ли един и същи проект да участва едновременно в два от обявените конкурси, а 
именно: 1. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 
предизвикателства – 2018 год. 2. Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания – 2018 год. 
Отговор 
Целите и критериите за оценяване за двата конкурса се различават, съответно и проектните 
предложения трябва да бъдат различни.  
 

01.08.2018 г. 
 
8. Въпрос 
Възможно ли е в екипа по проект, който кандидатства в конкурса за финансиране на 
фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства да бъдат включени 
колеги, които на свой ред ще кандидатстват в конкурса за финансиране на изследвания на 
млади учени и постдокторанти? 
Отговор 
В насоките за конкурса не е предвидено ограничение за такова участие. 
 

03.08.2018 г. 
 
9. Въпрос 
ФНИ предоставя ли форма (бланка) за Споразумение за обединение между допустими 
кандидати или това споразумение е в свободен текст, отговарящ на изискванията от стр.9 
и 10 на Насоките? Полезно е тези споразумения да бъдат еднотипни, т.е. ако още няма 
форма препоръчително е Фондът да я разработи и да я предоставя на кандидатите. 
Отговор 
Така форма не е предвидена. Предложението ще бъде предоставено на работната група, 
подготвяща документите за следващи конкурси. 
 
10. Въпрос 



Чрез кои документи и чрез какво съдържание в тях се доказва изпълнение и чрез какви 
неизпълнение на критерий No7 за административно съответствие и допустимост „7. 
Определяне на проектното предложение като излизащо извън обхвата на рамката за 
държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации на основата на 
представените документи.”, даден в таблицата за на стр. 21 от Насоките? С други думи – 
при какви условия проектното предложение се отстранява поради неизпълнение на този 
критерий? 
Отговор 
Проектното предложение трябва да отговаря на условията за допустимост, посочени в т. 3 
на Насоките за конкурса, доказани с посочените там документи и декларациите, част от 
проектното предложение.  
 
11. Въпрос 
При попълване на административното и научното описания на проектното предложение по 
„Обществени предизвикателства” измежду кое множество от опции се избират 
стойностите на полето „Обществено предизвикателство, към което е насочено проектното 
предложение” и измежду кое множество от опции се избират стойностите на полето 
„Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства”? Дали 
тези множества са различни? Или дали стойностите на тези полета са неограничени и се 
получават като резултат от прилагане на свободно въображение от страна на авторите на 
предложението? Също какви са възможните опции за стойности на полето „Допълнителни 
научни области/тематични направления при интердисциплинарни проекти”? 
Отговор 
В административната форма на проектното предложение по този конкурс трябва 
задължително да се попълнят и двете полета:  
- Обществено предизвикателство, към което е насочено проектното предложение – 
попълва се едно от шестте предизвикателства, посочени в таблицата по т. 2.1 от Насоките 
за конкурса:  
Повишаване конкурентоспособността и продуктивността на икономиката в съответствие с 
тематичните области на ИСИС;  
Социално развитие, решаване на демографския проблем и намаляване на бедността;  
Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на 
околната среда, градска среда и транспорт и др.;  
Енергия и енергийна ефективност; ефективно оползотворяване на природни ресурси; 
Културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на 
обществото; 
Национална сигурност и отбрана, минимизиране на щети от природни бедствия и аварии. 
- Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства – попълва 
се една от научните области, определени в Правилника на ФНИ: Биологически науки; 
 Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за земята; 
Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; 
Химически науки; Хуманитарни науки.  
- Ако е приложимо, се попълва и полето „Допълнителни научни области/тематични 
направления при интердисциплинарни проекти” като се записва втора научна област от 



определените в Правилника на ФНИ: Биологически науки;  Математически науки и 
информатика; Медицински науки; Науки за земята; Обществени науки; Селскостопански 
науки; Технически науки; Физически науки; Химически науки; Хуманитарни науки. 
 
12. Въпрос 
Файл Info_project.xls необходимо ли е да се попълва и прилага за предложения по конкурса 
„Обществени предизвикателства”? 
Отговор 
Да. 
 
13. Въпрос 
В Насоките е казано че "Към административното описание на проекта се прилага „План за 
широко разпространението на резултатите от фундаменталните научни изследвания при 
изключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със 
свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.“ (до 2 стр.)."Този 
план отделно ли трябва да се приложи? Ако да, то в отделен файл на електронния носител 
ли да се представи? А в колко екземпляра изпринтен на хартия? Той задължително 
различен или принципно различен е от представяния по т. 6. в Научното описание на 
проекта "План за реализация и разпространение на резултатите от научния проект", т.е. до 
каква степен (като процентно измерение) двете неща могат да съвпадат? На пръв поглед 
дублирането изглежда излишно - какъв е смисълът му? 
Отговор 
Планът трябва да се приложи в отделен файл и да се приложи към административното 
описание на проекта, отпечатан в един екземпляр на съответния език. Той е необходим за 
проверка по т. 9 на Критериите за административно съответствие и допустимост, във връзка 
с изискванията на Рамката на ЕС за държавни помощи. В Насоките за конкурса не е 
предвидено изискване или ограничение за степента на припокриване на Плана, който е 
приложен към административната форма, и този, включен в научното описание на проекта.  
 
14. Въпрос 
За целите на проектното предложение е необходимо участие на колеги от научна 
организация, която няма акредитация от НАОА за обучение по образователна и научна 
степен "доктор". Допустимо ли е те да бъдат включени като научна група от индивидуални 
учени, а техните разходи за материали, консумативи, командировки и др. да бъдат 
покривани от базовата организация? Предполагам, че в такъв случай не е необходимо 
Споразумение за обединение. 
Отговор 
Допустимо е учените да бъдат включени като индивидуални членове на колектива на 
проекта, ако отговарят на изискванията, посочени в т. 3.2 на Насоките за конкурса. 
 
 

06.08.2018 г. 
 
15. Въпрос 



Имам следния въпрос: в проектно предложение в областта на  българската литературна 
критика как трябва да се посочи основната научна област: 
"Хуманитарни науки" или "Културно-историческо наследство, национална идентичност и 
развитие на културата на обществото"? 
Отговор 
В административната форма на проектното предложение по този конкурс трябва 
задължително да се попълнят и двете полета:  
- Обществено предизвикателство, към което е насочено проектното предложение – 
попълва се едно от шестте предизвикателства, посочени в таблицата по т. 2.1 от Насоките 
за конкурса. В конкретния пример в това поле трябва да се попълни общественото 
предизвикателство "Културно-историческо наследство, национална идентичност и 
развитие на културата на обществото".  
- Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства – попълва 
се една от научните области, определени в Правилника на ФНИ: Биологически науки; 
 Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за земята; 
Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; 
Химически науки; Хуманитарни науки. В конкретния пример в това поле трябва да се 
попълни научната област „Хуманитарни науки“.  
 

07.08.2018 г. 
 
16. Въпрос 
В т.3.6.2. Специфични допустими разходи за научноизследователска дейност, на с.13 от 
Насоките за конкурса е записано следното: 
"Разходите за персонал включват: 
а) възнаграждения и съответните осигурителни плащания от страна на работодателя на 
млади учени за работа по докторска дисертация, свързана с темата на проекта, на 
постдокторанти или на учени, които са наети с финансиране от проекта на основен трудов 
договор в базовата или в партньорска организация;". 
(1) Допустими ли са разходите за персонал по тази точка "а" за постдокторант - главен 
асистент в академичен институт, който не е партньор по проекта, но който постдокторант 
да бъде нает на трудов договор в БО като член на научния колектив за времето на проекта 
и за сметка на бюджета на проекта ? 
(2) Допустимо ли е като постдокторант да бъде наето като член на научния колектив по 
проекта лице, което е на основен трудов договор в министерство, т.е. - в неакадемична 
институция. 
Отговор 
1. Не. 
2. Не. 
 

08.08.2018 г. 
 
17. Въпрос 



Приложения 3-6 само на хартиен носител ли се подават или трябва да са подадени и 
електронно? 
Отговор 
Трябва да се подадат и в електронен вариант. 
 

09.08.2018 г. 
 
18. Въпрос 
Моля да поясните допустимо ли е или се счита за конфликт на интереси оценяване на 
проектно предложение подадено от базова организация, която е институт на БАН от учен, 
който работи в друг институт или е пенсиониран учен, работил в академията? 
Отговор 
Условията за конфликт на интереси са определени в Правилника на ФНИ и не засягат 
подаването на проектни предложения.  
 

14.08.2018 г. 
 
19. Въпрос 
1. Включват ли се проблемите свързани със замърсяването на почвите в следното 
обществено предизвикателство: подобряване на качеството на живот – храни, здраве, 
биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.?  
2. Необходимо ли е участието като партньор в проекта на обществена организация или 
държавна институция или местни органи на управление от изследваната територия? 
3. Трябва ли изследването да отговаря на конкретен обществено значим проблем, на 
конкретна територия? 
Отговор 
1, Преценката дали даден проблем е насочен към преодоляване на дадено обществено 
предизвикателство се прави от екипа на проекта и се обосновава в Научното описание на 
проектното предложение. 
2. Партньори по проекта могат да бъдат само организации, отговарящи на условията за 
допустимост. 
3. Проектът трябва да е насочен към преодоляване на едно от посочените обществени 
предизвикателства. Няма изискване проблемът да е характерен за конкретна територия. 
 

16.08.2018 г. 
 
20. Въпрос 
Пиша Ви относно възникнали въпроси за проектно предложение за конкурс за 
финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства - 
2018. 
1. В допустимоста на кандидатите е записано, че трябва да са акредитирани висши 
училища, обучаващи докторанти (критерий 3.1.1). До 3.09. Висшето училище, в което съм 
нает на основен трудов договор е във ваканция - ако документите се пуснат по куриер на 



5.09. ще бъдат ли приети, или ще се наложи лично да дойда до Вас, за да доставя 
проектното предложение на 5.09? 
2. Възнамерявам проектното предложение да е интердисциплинарно - възможно ли е да 
участват експерти, учени с ОНС "доктор" или НС "доктор на науките" от други сфери 
(професионалисти всеки в своята област и част от практиката или заети в други висши 
училища) като част от екипа, без необходимост от сключване на обединение? 
3. Участието на докторанти в проектното предложение също е замислено като възможност 
- въпросът ми е - трябва ли докторантите да са само от нашия университет или не и трябва 
ли сключване на договор за обединение ако се включват докторанти от други ВУЗ? 
4. Възможно ли е участие на студенти-магистри в проектното предложение - от други ВУЗ и 
необходимо ли да се представят допълнителни документи? 
5. Относно публикационната дейност на всеки член от екипа - представят се само 
публикациите, които са релевантни към проектното предложение или всички публикации 
(разбира се отразени в професионалната автобиография)? 
Отговор 
1. Съгласно Насоките за конкурса, проектните предложения се представят до 17 часа на 
5.09.2018 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания". Не е предвидено приемане на 
документи от куриерски услуги. 
2. Да. 
3. Могат да бъдат и от други организации, както и може да бъде и без да се сключва 
споразумение. 
4. Възможно е, но трябва да е обяснено как ще се осъществява научното им ръководство. 
5. Тези, които имат отношение към проблематика на проектното предложение. 
 
 
21. Въпрос 
По време на проектното предложение един от потенциалните участници предстои да се 
пенсионира от ВУЗ  след около 1 година - това променя ли Проекта и как се отразява? 
Отговор 
Съответния член на колектива може да продължи да работи по проекта или да бъде 
заменен от друг учен.  
 

17.08.2018 г. 
 
22. Въпрос 
1. Могат ли да бъдат привлечени като членове на научния колектив, представители на 
други научни организации (извън Базовата организация), без да се сключва Споразумение 
за обединение между организациите? 
2. Ако се сключи Споразумение за обединение между научните организации, всяка 
организация самостоятелно ли следва да осчетоводява извършените по проекта разходи 
или счетоводството следва да е централизирано при Базовата организация? 
3. Допустим разход ли е заплащането на годишна поддръжка на лицензионен софтуер, 
закупен с други средства в предходни периоди, който ще се използва за реализирането на 
настоящото проектно предложение? Ако да, в този случай ще важи ли условието за 



неизползване на софтуера за други цели (софтуерът вече е заведен като дълготраен 
нематериален актив)? Към кое разходно перо следва да се планира подобен разход? 
Отговор 
1. Да. 
2. Всяка организация, участваща в обединението, осигурява счетоводно и административно 
обслужване. 
3. Допустимите категории разходи са описани в т. 3.6 на Насоките за конкурса. Подробно 
описание за правилата за изразходване и отчитане на разходите по проектите може да 
намерите на следната страница: https://www.fni.bg/?q=node/606. 
 
 
23. Въпрос 
Относно "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 
предизвикателства-2018г.", допустим кандидат ли е "Научен център" към държавен 
университет? 
Насоките за кандидатстване препращат към чл.85, ал.1, т.7 от ЗВО. Там са изброени освен 
университетите-също и техните основни звена и други структури. Може ли да се прави 
връзка с чл.37 от ЗВО, ако научния център е уреден там?  
Въпросът ми е, това изброяване включва ли научните центрове на университетите, които 
са създадени според изискванията на ЗВО и тяхната основна цел е точно тази-да развиват 
научни дейности  и да кандидатстват по проекти? 
Съответния научен център си има обособено счетоводство в рамките на университетското 
счетоводство, правилник за дейност, хабилитиран ръководител и т.н. 
Отговор 
Ако организацията е юридическо лице, което отговаря на условията за допустимост в т. 
3.1.1. на Насоките, тогава е допустим кандидат. Ако не отговаря на тези условия, не е 
допустим.  
 

20.08.2018 г. 
 
24. Въпрос 
1.Възможно ли е учен от научна организация А в България да бъде член на научния 
колектив по проекта, представен от базова организация Б, с която този учен няма трудов 
договор и между базовата организация Б и научната организация А няма сключено 
Споразумение за партньорство? 
2.Допустими ли са разходите за такъв учен от научна организация А, нает в базовата 
организация на основен трудов договор на непълно работно време, по смисъла на т.3.6.2. 
Специфични допустими разходи за научноизследователска дейност (с.13 от Насоките за 
конкурса), където е записано, че "Разходите за персонал включват:  
а) възнаграждения и съответните осигурителни плащания от страна на работодателя на 
млади учени за работа по докторска дисертация, свързана с темата на проекта, на 
постдокторанти или на учени, които са наети с финансиране от проекта на основен трудов 
договор в базовата или в партньорска организация;“. 
Отговор 

https://www.fni.bg/?q=node/606


1. Да. 
2. Не. 
 
25. Въпрос 
Задължително ли е планираните средства в таблиците за финансов етап 1 и финансов етап 
2 да са с абсолютно еднакви суми или е възможно за етап 1 сумата да е малко по-висока от 
50% от общия планиран бюджет, а за етап 2 да е по-ниска, като това произтича от обема на 
предвидените дейности? 
Отговор 
Това условие е записано като задължително в Насоките за конкурса. 
 
26. Въпрос 
В т.3.6.2. Специфични допустими разходи за научноизследователска дейност (с.13 от 
Насоките за конкурса) е записано, че "Разходите за персонал включват: 
а) възнаграждения и съответните осигурителни плащания от страна на работодателя на 
млади учени за работа по докторска дисертация, свързана с темата на проекта, на 
постдокторанти или на учени, които са наети с финансиране от проекта на основен трудов 
договор в базовата или в партньорска организация.“ 
Въпроси: 
1. Какво в случая следва да се разбира под „основен трудов договор“? 
Законовият контекст на въпроса е следният: 
Параграф 4д от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование 
(ЗВО)определя, че "Основен трудов договор" е трудовият договор, сключен на основание 
чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда“, т.е. – договор, сключен „за неопределено време“. 
Трудовият договор, сключен с учен, нает с финансиране от проекта по презумпция може да 
бъде само за срока на проекта, т.е. НЕ МОЖЕ да бъде сключван за неопределено време, а 
значи – не може и да бъде „основен“ по смисъла на цитирания § 4д от Допълнителните 
разпоредби на ЗВО. Наред с това, Кодексът на труда обаче разрешава максимална дневна 
ангажираност по трудови договори до 48 ч./седмично (чл.113). 
2. Допустимо ли е учен, работещ в една научна организация "А"(която не е партньор по 
проекта) на трудов договор за неопределен срок (по чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда) и 
на пълно работно време (40 ч./седмично) да бъде нает в базовата организация "Б" на 
непълно работно време (примерно 8 ч./седмично) с финансиране от проекта и за срока на 
проекта. Ако „да“ - по реда на кой член от Кодекса на труда следва да стане това? 
Отговор 
1. Не е в компетенциите на ФНИ да определя този термин. 
2. Не е допустимо. 
 

21.08.2018 г. 
 
27. Въпрос 
Бих искала да отправя въпрос относно възможността за ръководене на проект по КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г. от човек, който е понастоящем ръководител на научен 



проект по КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2017 г. 
Отговор 
Няма ограничение да бъде ръководител. 
 

22.08.2018 г. 
 
28. Въпрос 
Допустимо ли е назначаването на студенти на граждански договори за работа по проекта, 
които няма да бъдат част от научния колектив, а ще бъдат привлечени след началото на 
изпъпнение на проектните дейности и съответно отчитане на тяхното възнаграждение като 
външни услуги? 
Отговор 
Условията за използване на средствата по това перо са описани в Насоките за конкурса, а 
документите, с които разходите трябва да бъдат отчетени, са описани в правилата за 
изразходване и отчитане на разходите по проектите, които може да намерите на следната 
страница: https://www.fni.bg/?q=node/606. 
 

29. Въпрос 
 
 

Отговор 
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