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

 
 

11.07.2018 г. 
 
1. Въпрос 
Мога ли да бъда ръководител на проект за финансиране на фундаментални научни 
изследвания на млади учени и постдокторанти - 2018 г., защото имам проект финансиран 
от БАН по програмата за финансиране на млади учени, който изтича през ноември 2018 г. 
Мога ли да бъда ръководител на проект за финансиране на фундаментални научни 
изследвания. 
Отговор 
1. Не. 
2. Да, ако отговаряте на изискванията, посочени в т. 3.2 на Насоките за конкурса. 
 

12.07.2018 г. 
 
2. Въпрос 
В т. 3.8. "Срок за изпълнение на проекта" от Насоките е посочен "Срок за изпълнение на 
одобрените проекти: 36 месеца". Допустим ли е по-кратък срок за изпълнение? 
Отговор 
Не. 
 
3. Въпрос 
1. Може ли да е участник в проект млад учен (магистър, завършил преди 2 години), който 
работи в паркова дирекция (тъй като в образеца на биография в поле "Месторабота" пише 
изрично "научна организация, научно звено"). 
2. Как е коректно да бъде записан студент, чийто държавен изпит е малко преди крайната 
дата за подаване на документи по конкурса? 
Отговор 
1. Може, ако отговаря на изискванията за член на колектива. Завършването преди 2 години 
не е достатъчно условие едно лице да бъде млад учен. 
2. Трябва да бъде записан в категорията, на която отговаря при подаване на проектното 
предложение. 
 
4. 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. 
 

14.07.2018 г. 



 
5. Въпрос 
Ръководител съм на проект от „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади 
учени – 2016г." - текущ. В Насоки и методика за оценка по процедура „Kонкурс за 
финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 
2018 г.” т.3.2.1. Изисквания към участниците в екипа по проекта е записано: 2) Не могат да 
бъдат ръководители на проекти лица, получили финансова подкрепа по други проекти за 
млади учени, по които срокът за изпълнение на проекта не е изтекъл, а в Насоки и методика 
за оценка по процедура „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 
– 2018 г.” т.3.2.1.: 2) Не могат да бъдат ръководители на проекти лица, които са 
ръководители на проект, финансиран от Фонда по конкурса за финансиране на 
фундаментални научни изследвания - 2016 г. и конкурса за финансиране на научни 
изследвания - 2017 г. Това означава ли, че мога да кандидатствам като ръководител на 
проект от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.”? 
Отговор 
Да. 
 

16.07.2018 г. 
 
6. Въпрос 
В Приложение 6 пише следното: 
„Информирана съм и съм запозната съм с: 

- целта и средствата на обработка на личните ми данни; 
- доброволния характер на предоставянето на данните; 
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

Това съгласие е дадено свободно. 
Запозната съм, че при оттегляне на съгласието си, това няма да доведе до вредни 
последици за мен.“ , край на цитата. 
Моите въпроси са: 

1. Къде мога да се информирам за целта и средствата на обработка на 
информцията? 

2. Къде и как мога да получавам достъп за промяна на данните? 
3. Какви са последствията за даден проект, ако ръководителят му или участници в 

него откажат да подпишат декларацията, или не са съгласни да предоставят 
личните си данни за обработка от ФНИ? 

4. Как Фонда може да докаже, че притежава всички необходими защити за 
съхранение на личните данни? 

5. Къде и как мога да прочета отговорите на въпросите ми? 
Отговор 
Декларацията е във връзка с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 
2016/679). В случай на отсъствие на такава декларация или отсъствие на съгласие за 
съхранение и обработка на личните данни от ФНИ на дадено лице, информация за него не 
се включва в проектното предложение. 
 



17.07.2018 г. 
 
7. Въпрос 
1. Възможно ли е включването като член на колектива на хоноруван преподавател във ВУ, 
който е семестриално завършили ОКС Магистър, но не е защитил дипломната си работа; 2. 
Възможно ли е включването като член на колектива на ВАК-овски доцент, който работи в 
частна фирма. 
Отговор 
Изискванията към членовете на екипа по проекта са описани изчерпателно в т. 3.2 на 
насоките за конкурса. 
 

23.07.2018 г. 
 
8. Въпрос 
Бих искала да ви попитам дали може да участва като партньорска организация, по 
обявената от Вас сесия за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 
– 2018 г.“ следната организация: Фондация, която е юридическо лице с нестопанска цел. 
Дейността на фондацията e насочена към стимулиране развитието на различни научни 
направления в България. 
Отговор 
Изискванията към кандидатите и партньорите по проекта са описани изчерпателно в т. 3.1 
от Насоките за конкурса. 
 

25.07.2018 г. 
 
9. Въпрос 
В т. 2 от декларация 5 става въпрос за текущи проекти или проектни предложения 2018? 
Отговор 
Декларация 5 се отнася само до проектни предложения за съответния конкурс. 
 

26.07.2018 г. 
 
10. Въпрос 
1. Тъй като в нашия проект бихме желали да включим публикуването и превеждането на 
изворов материал от класически или древни езици, възможно ли е специалистите, които 
ще ги превеждат да не бъдат част от основния екип, а да бъдат привлечени за изпълнение 
на конкретната задача? В такъв случай какъв би бил техният статут и хонорарите им ще се 
вклчват ли 30%  ограничение за възнаграждения за членовете на екипа? 
2. Като част от нашия проект сме предвидили провеждането на научна конференция, чиито 
доклади бихме желалли да изддадем на английски и немски език в сборник, публикуван в 
престижното междунанродно издателство Harrassowitz Wiesbaden. Цената за отпечатване 
на такова издание е около 3-4000 евро. Възможно ли е сумата да бъде включена в бюджета 
на проекта и по кое перо? Например като „разходи по широко разпространение на 
резултатите от научните изследвания“? 



Отговор 
Допустимите категории разходи са описани в т. 3.6 на Насоките за конкурса. 
 
11. Въпрос 
1. Отбелязано е правото на всеки член на научен екип да участва в до 3 проектни 
предложения, но не става ясно това означава в до 3 в рамките на "Конкурс за финансиране 
на фундаментални научни изследвания" и отделно до 3 участия във всеки друг от обявените 
конкурси - за млади учени или за обществени предизвикателства, или се има предвид общо 
в 3 проектни предложения по всички посочени конкурси? 
2. В насоките за кандидатстване по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания" е предвидена възможност за наемане на постдокторанти и млади учени на 
основен трудов договор, както и на докторанти за работа по докторска дисертация. Ако в 
екипа има докторанти, постдокторанти и млади учени, които не могат да бъдат наети на 
основен договор средствата за техните възнаграждения се вписват в допустимите 30 % за 
разходи за възнаграждения на екипа или също влизат в другата графа, която излиза извън 
допустимите 30%? 
Отговор 
1. Ограничението е предвидено в Насоките за всеки от конкурсите поотделно. 
2. Възнагражденията им са в рамките на възнагражденията на екипа по проекта - до 30% от 
преките допустими разходи. 
 
12 Въпрос 
Моля, дайте ясни определения за понятията „млад учен“ и „постдокторант“! 
Отговор 
Понятията са определени в Закона за насърчаване на научните изследвания. 
 
13. Въпрос 
Моля, разяснете какъв е редът за включване на учени с образователната и научна степен 
„доктор“ или научната степен „доктор на науките“ в базата данни на Фонда? Какъв вид 
информация е необходимо да бъде предоставена (и на кого) за включване в базата данни? 
Отговор 
Необходимо е да се попълнят формите за научна биография, които са част от проектното 
предложение. Не е необходимо да се предоставя друга информация. 
 

27.07.2018 г. 
 
14. Въпрос  
Във връзка с обявения конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 
2018. Приложението към финансовия план в Excel - Reg_budget_2018.xlsx е защитено. 
Следвайки указанията за премахване на защитата, за да може да се работи в него, излиза 
поле за въвеждане на парола. Тази парола е създадена от този, който е изработил 
приложението. За успешното и навременно подготвяне на документите ни за участие в 
конкурса, ви моля да изпратите паролата колкото се може по-бързо. Предварително ви 
благодаря. 



Отговор 
Във файла трябва да се попълват само белите полета, които не са защитени. Защитата на 
полета в сиво е въведена, за да се изчисляват автоматично общите суми и процентите, за 
които е предвидено ограничение в Насоките за конкурса. 
 

28.07.2018 г. 
 
15. Въпрос 
Може ли като член на екипа да бъде включено лице, което към момента на подаване на 
проектното предложение и евентуално подписване на договор е асистент, но не е 
зачислено като докторант. Лицето е придобило първа ОКС „магистър“ през септември 2008 
г. След това придобива ОКС „магистър“ по други специалности през 2012 г. и 2016 г. Работи 
като асистент от 2017 г. 
Допустимо ли е лицето да бъде включено в екипа през втората година на изпълнение на 
проекта, когато ще бъде зачислено за докторант? 
Отговор 
Изискванията към членовете на екипа по проекта са описани изчерпателно в т. 3.2 на 
насоките за конкурса. В Насоките за конкурса и проекта за договор са предвидени начини 
за промени в състава на колектива на финансирани проекти. 
 

30.07.2018 г. 
 
16. Въпрос 
В работния колектив на проекта могат ли да участват специалисти в т.ч. агрономи, химици, 
следва ли за тях да се представи професионална автобиография и има ли изискване за 
публикации? 
Отговор 
Изискванията към членовете на екипа по проекта са описани изчерпателно в т. 3.2 на 
насоките за конкурса. 
 
17. Въпрос 
1. Ще имаме нужда от външна помощ (услуга). Услугата не касае използване на апаратура 
или научен капацитет, а човешки ресурс с определена квалификация. Лицата, които могат 
да я извършат, не са работници на договор с базовата или партньорската организация (т.е. 
няма как да бъдат включени в екипа на проекта). Дейността, за която са ни нужни, не се 
предлага на пазара като фирмена услуга (т.е. няма как да бъде издадена фактура за 
извършена външна услуга). 
Оставам с впечатление, че всички свързани с такива лица разходи (труд+командировъчни 
за тях) следва да се разглеждат като част от цялостна външна услуга, в рамките например 
на граждански договор, и не може да се предвидят командировъчни средства за тях в перо 
Командировки, нито заплащане на труда им по перото Заплащане на труда на екипа, тъй 
тези лица не са (и няма как да бъдат) членове на колектива. Правилно ли чета?  
В перо Външни услуги ли следва действително да бъдат поставени подобни разходи и 
възможно ли е изобщо да бъдат наети лица на граждански договор за определената услуга 



в перо Външни услуги? Ако да, то има ли специфични административни или законови 
условия за избора на лицата, които трябва да следваме при наема им на граждански 
договор? 
Отговор 
Допустимите категории разходи са описани в т. 3.6 на Насоките за конкурса. Подробно 
описание за начините на отчитане на разходите по проектите може да намерите на 
следната страница: https://www.fni.bg/?q=node/606. 
 
 
18. Въпрос 
1. Има ли ограничение в сумата за ДМА на партньорска организация спрямо базовата 
организация? 
2. Закупуване на литература (книги) възможно ли е, и по кое перо следва да бъде включена 
- ДНМА (ако приемем, че книгата е информационен продукт) или в разходи за материали 
(книгата е нужна и за извършване на дейност от проекта, а не само като информация)? 
Отговор 
1. Не. 
2. Допустимите категории разходи са описани в т. 3.6 на Насоките за конкурса. Подробно 
описание за начините на отчитане на разходите по проектите може да намерите на 
следната страница: https://www.fni.bg/?q=node/606. 
 
19. Въпрос 
1. Заплащането на труда на докторанти (но с тема не по проекта) и постдокторанти, които 
не са наети по проекта, а са на основен договор с базова организация, в перо Заплащане на 
труда на членове на екипа ли следва да бъде (а не в перо докторанти/млади учени)? 
2. Може ли учен без докторска степен (но докторант по тема, различна от тази на проекта) 
да бъде ръководител на пакет от работната програма? 
Отговор 
1. Да. 
2. Разпределението на дейностите в проектното предложение зависи от компетентностите 
на участниците в екипа. Дали то е целесъобразно, могат да преценят оценителите. 
 
20. Въпрос 
Ако ръководителят на екипа е в трудови правоотношения с две организации, едната от 
които е базова (тази, на която е на основен договор), но в същото време работи 
дистанционно в друга организация, следва ли да се пише Споразумение за сътрудничество 
между двете организации? 
Отговор 
Не. 
 
21. Въпрос 
В насоките прочетох, че е възможно да попълним заявление за НЕоценяване на проекта от 
хора, които не бихме желали да ни оценяват. Как разбираме дали такива за нас ще участват 
като оценители или само можем да предполагаме, че могат и да бъдат оценители? 



Отговор  
Можете да предполагате. 
 
22. Въпрос 
1. Сканираните декларации като отделен файл ли да бъдат представени? 
2. За доказване дейността на институциите достатъчни ли са Учредителен акт и 
Правилник? 
Отговор 
1. Да. 
2. Исканите документи от участващите институции са описани в т. 3.1 на Насоките за 
конкурса. 
 

31.07.2018 г. 
 
23. Въпрос 
1. Текстът „Участниците в научния колектив не могат да участват в повече от 3 проектни 
предложения в рамките на конкурса“ означава ли ограничение до 3 проектни предложения 
за всеки един от обявените в момента конкурси по отделно или означава до 3 проектни 
предложения сумарно за всички конкурси за финансиране на фундаментални научни 
изследвания? 
2. Ако участваш като част от научния колектив на няколко проектни предложения, 
кандидатстващи в различни конкурси, например по „Конкурс за финансиране на 
фундаментални научни изследвания – 2018 г.“ и „Конкурс за финансиране на 
фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“, в 
Приложение 5, което се попълва за всяко проектно предложение, трябва ли да се посочат 
темите на проекти, с които кандидатстваш по другите обявени в настоящия момент 
конкурси за финансиране на фундаментални научни изследвания или само темите на 
проектни предложения в рамките на конкретния конкурс, за който прилагаш документа? 
Отговор 
1. Ограничението е предвидено в Насоките за всеки от конкурсите поотделно. 
2. Попълват се само проектните предложения за съответния конкурс. 

 
02.08.2018 г. 

 
24. Въпрос 
Може ли заплащането на членовете на екипа, които са на трудов договор в организацията  
да се извърши със сключване на граждански договор, или задължително трябва да се 
назначат на втори трудов договор? 
Отговор 
В насоките за конкурса не е предвидено изискване за типа договор, по който да се 
извършва заплащането на членовете на колектива. 
 

06.08.2018 г. 
 



25. Въпрос 
Необходимо ли е чуждестранните участници в колектива да попълват декларациите от 
Приложение 5 и Приложение 6 към конкурсната документация.  
Отговор 
Да, като декларациите са свободен превод от български на английски език. 
 
26. Въпрос 
От членовете на работния колектив се изисква Приложение 6, за обработка на лични данни. 
В сегашните форми за биографиите на членовете на работния колектив няма поле за лични 
данни (ЕГН), всъщност единствено в Приложение 6 трябва да се впише ЕГН. Какво налага 
строгото изискване за Приложение 6 и за какво ФНИ ще използва тези лични данни? 
Отговор 
Декларацията се изисква във връзка с Общия регламент за защита на личните данни 
(Регламент ЕС 2016/679). 
 

07.08.2018 г. 
 
27. Въпрос 
В насоките за финансиране на фундаментални научни изследвания е указано че: 
"Ръководителят и членовете на научния колектив, притежаващи образователната и научна 
степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, трябва да бъдат включени в 
базата данни на Фонда или да предоставят информация за включване в базата данни". 
Въпросите ми са следните: 
1) Как мога да разбера дали членовете на колектива са включени в тази база данни 
2) Ако не са включени какви действия трябва да бъдат предприети и от кого (индивидуално 
от всеки учен, от научния секретар на съответната институция или как?) 
3) Ако единия член на колектива е включен в базата данни, но като служител на друга 
институция, какви действия трябва да бъдат предприети за актуализиране на статута му и 
от кого (индивидуално, от научния секретар на съответната институция или как?) 
Отговор 
Необходимо е да се попълнят формите за научна биография, които са част от проектното 
предложение. Не е необходимо да се предоставя друга информация. 
 

08.08.2018 г. 
 
28. Въпрос 
В насоките и по двата конкурса на стр. 20 е посочено, че "Ако една организация подава 
повече от едно проектно предложение като базова или партньорска организация, в 
Деловодството на Фонда се представя един официален екземпляр от Приложение 1 и 2 на 
хартиен носител, а към всяко проектно предложение се представя входящият номер на 
документа". В същото време в бланките на самите декларации от приложения 1 и 2 е 
предвидено поле, в което трябва да се посочи името на проекта. Как точно трябва да 
процедираме при това несъответствие? Трябва ли да подготвим отделни декларации от 
приложения 1 и 2 за всяко проектно предложение с попълнено съответното му име или да 



подготвим само един официален екземпляр, в който полето с името на проекта да остане 
непопълнено, а декларациите да се входират с първия внесен проект, като всеки следващ 
кандидат да се позовава на входящия номер? 
Отговор 
Декларациите могат да бъдат подадени с първия внесен проект, а следващите проекти 
посочват само входящия номер. 
 
29. Въпрос 
Тъй като в декларациите от приложения 1 и 2 се посочва името на конкурса, трябва ли за 
всеки от трите конкурса да се подготвят отделно тези декларации? 
Отговор 
Да. 
 
30. Въпрос 
Тъй като организациите трябва да представят следните документи: 
- Устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност, за която е регистрирано 
юридическото лице с нестопанска цел. Ако съответния документ е публикуван в Държавен 
вестник или може да бъде посочен достоверен източник на публична информация, 
документът не се прилага, а само се посочва източникът; 
- Устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или други правила 
уреждащи осъществяваните дейности и начинът на финансирането им; 
- Утвърден индивидуален сметкоплан, от който е видно разделяне на икономическите и 
неикономическите дейности, за целите на проекта, 
могат ли да се изпратят от името на организацията в отделно писмо като важат за всички 
проекти, в които тя е водеща или партньорска организация? 
Отговор 
Документите трябва да бъдат внесени в деловодството на ФНИ и да получат входящ номер. 
 

09.08.2018 г. 
 
31. Въпрос 
В Насоките за Kонкурс за финансиране на фундаментални изследвания 2018, цитирам "Към 
административното описание на проекта се прилага „План за широко разпространението 
на резултатите от фундаменталните научни изследвания при неизключителни и 
недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен 
достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.“ (до 2 стр.)". В бланката по 
Част 1 няма осигурено специално място за такъв план.  
В същата бланка ли се поставя (например в края на същия файл, след административното 
описание на проекта) или отделно следва да бъде добавен такъв план?  
На български и на английски ли следва да бъде?  
Не повтаря ли в известна степен Плана за разпространение на резултатите от Част 2 (научно 
описание)? 
Отговор 



Планът може да се включи както във файла за Административно описание, така и като 
отделен файл след него. Планът трябва да бъде представен на български и на английски 
език. Не е предвидено изискване планът към Административното описание да е различен 
от този, в Научното описание на проектното предложение. 
 
32. Въпрос 
Има ли ограничение в броя на страниците за Резюме на проекта в Част 1 (административно 
описание)? Понеже такова ограничение изглежда да не присъства в бланката. 
Отговор 
Резюмето на проекта трябва да бъде в рамките на страницата, предвидена в бланката, 
използвайки същия размер на шрифта.  
 
33. Въпрос 
Във файла с Насоките и методиката за оценка е записано, че административното и научното 
описание на проекта се подавата: 
"– в електронен формат на български и на английски език като документите, 
съдържащи подписи, са сканирани. 
– в електронен формат на български и на английски език, като документите да дават 
възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа)". 
В Изисквания към оформянето на документите на електронен носител обаче е записано, че 
същите трябва: 
"да бъдат записани на електронен носител (неразделна част от документацията за 
кандидатстване) във формат .pdf със сканирани подписи и печати, както и във формат .doc 
или .docx без подписи и печати. 
Коя от двете инструкции трябва да бъде следвана? 
Отговор 
Актуалният документ е „Насоки и методика …“ за конкурса и документите трябва да бъдат 
подадени в съответствие с изискванията, описани в него. 
 
34. Въпрос 
Може ли учени от други Университети (научни организации) да бъдат членове на екипа на 
проекта без да се сключва Споразумение за партньорство между базовата организация и 
Университетът (организацията) към която привлечените учени принадлежат. При какъв 
брой на учените от другата организация ( университет) трябва да се сключи  Споразумение 
за партньорство между базовата организация и другата организация(университет). 
Отговор 
Може. В насоките за конкурса не е предвиден определен брой учени, изискващ сключване 
на споразумение. 
 
35. Въпрос 
1. Как се определят разходите за персонал по т.а) т.е. те влизат ли в " разходите до 30% от 
преките допустими разходи за изпълнението на проекта за всеки етап поотделно " или се 
плащат по друг параграф? 
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 трудов договор в базовата или 
в партньорска организация; 
б) възнаграждения на екипа на проекта и съответните осигурителните плащания от страна 
на работодателя само в степента и за времето, за което членовете на екипа са ангажирани 
в работа по конкретния научноизследователски проект, в рамките на максималното 
допустимо работно време съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове. 
Размерът на тези разходи е до 30% от преките допустими разходи за изпълнението на 
проекта за всеки етап поотделно. Разходите по т. а) не се включват при определяне на дела 
на разходите за възнаграждения на членовете на екипа. 
2. Могат ли да влизат в екипа учени, които са асоциирани към базовата организация т.е. 
пенсионери и как се заплаща техния труд?  
3. Към разходите за материали, консумативи и др. допустими разходи свързани с 
изпълнението на проекта могат ли да се изплащат суми за хонорар за преподаватене  и в 
какъв размер? 
Отговор 
1. Както е записано в Насоките за конкурса „Разходите по т. а) не се включват при 
определяне на дела на разходите за възнаграждения на членовете на екипа.“ 
2. Могат. Начинът за заплащане се определя от организацията-бенефициент в съответствие 
с трудовото законодателство. 
3. Не. 
 

10.08.2018 г. 
 
36. Въпрос 
В т. 3.6.2. Специфични допустими разходи за научноизследователска дейност (стр. 12 от 
Насоките по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания), разходите 
за персонал са разделени на две групи: а)възнаграждения на млади учени за работа по 
дикторска дисертация; б)възнаграждения на екипа на проекта. За група б) е казано, че 
сумата трябва да е до 30% от преките допустими разходи, докато за група а) няма 
определена граница в проценти. 
Въпросът ми е: 
Можем ли да заложим разходи по перо 1."Разходи за персонал" по-високи от 30%, 
например 35%, като завишението от 5% е заради участието на много докторанти в научния 
колектив? С други думи - тези 5% да бъдат считани като разходи от група 
а)"възнаграждения на млади учени за работа по дикторска дисертация". По този начин 
общият процент на разходите по перо 1."Разходи за персонал" ще бъде 35% (5% по група 
а) и 30% по група б)). 
Отговор 
Не. 
 

11.08.2018 г. 
 



37. Въпрос 
Въпросите ми са по отношение на Приложение 4 от документацията на КОНКУРС ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г. 
Цитати с коментари: 
В. Не ръководя проект, финансиран от Фонда по конкурса за финансиране на 
фундаментални научни изследвания - 2017 г. - такъв конкурс не е имало! 
Г. Не ръководя повече от едно проектно предложения в настоящия Конкурс за финансиране 
на научни изследвания – 2018 г. - настоящият конкурс не е такъв! 
Вероятно неточностите са чисто технически, но как ще се приемат при разглеждане на 
Декларацията (съответното приложение)? Може ли ръководител на проект по Конкурс за 
финансиране на научни изследвания – 2017 г.  да участва по настоящия за фундаментални 
изследвания? Как ще се приемат проектите (два и повече) с един и същи ръководител по 
настоящия конкурс? 
Моля, да обърнете внимание на заглавната част на Приложение 4 и т. 2 от Приложение 5. 
Отговор 
На основание чл. 39, ал.3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ посочените 
технически грешки в Приложение 4 са отстранени. За всички конкурси декларациите важат 
и във вариантите на Приложение 4 преди корекциите. 
 
38. Въпрос 
Не ми стана ясно в какви файлови формати се подават последно документите на 
електронен носител. Според информацията на сайта (https://www.fni.bg/node/499) би 
следвало да са в сканиран вариант pdf и в doc/docx, разпределени в отделни директории. 
В Насоките обаче, цитирам стр. 17, пише:  
 " на хартиен носител в един екземпляр на български и на английски език с оригинални 
подписи и печати;  
¬ в електронен формат на български и на английски език като документите, съдържащи 
подписи, са сканирани. 
 ¬ в електронен формат на български и на английски език, като документите да дават 
възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). 
Отговор 
Актуалният документ е „Насоки и методика …“ за конкурса и документите трябва да бъдат 
подадени в съответствие с изискванията, описани в него. 
 

12.08.2018 г. 
 
39. Въпрос 
Сециалисти - технически персонал/аналитици към Базова организация, които следва да 
бъдат част от екипа, нужно ли е да предоставят CV? 
Отговор 
Такъв тип членове на колектива не са предвидени в насоките за конкурса (вижте т. 3.2 на 
насоките за конкурса). 
 

15.08.2018 г. 



 
40. Въпрос 
Имам въпрос какви са възможните трудово правни отношения на базовата организация с 
учените, участници в проекта, които са асоциирани членове към нея т.е. пенсионери. Какъв 
е възможният договор: 
- Основен трудов договор с базовата организация; 
- Граждански трудов договор с базовата организация. 
Отговор 
Типът на договора се определя от съответната организация.  
 
41. Въпрос 
Имам въпроси свързани с "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 
- 2018 г.". 
Съгласно насоките по конкурса т. 3.2.1. "Участници в научния колектив могат да бъдат и 
учени от организации, различни от базовата и партньорската организации." 
Въпросът ми е следния: къде в конкурсните документи да бъдат вписани изследователите 
от научни организации, различни от базовата и партньорската организации? 
Вторият въпрос е: на кой телефонен номер да се обадя за да си запиша дата и евентуален 
час за подаване на проектното предложение? 
Отговор 
1. Те трябва да бъдат включени към частта от колектива от базовата или от някоя от 
партньорските организации. 
2.  Телефоните за контакти и работното време на Деловодството на ФНИ могат да се 
намерят на официалната интернет страница на ФНИ: в меню Контакти … 
02 444 2728 , всеки делничен ден от 10:00 от 12:00 и от 14:00 до 16.30 часа. 
 
 
42. Въпрос 
Съгласно  НАСОКИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.” на стр 19 е записано 
Приложение 6: Декларация от всеки член на научния колектив, както и от ръководителя и 
главния счетоводител на базовата и партньорските организации, във връзка с Общия 
регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679). 
За всеки отделен проект ли е необходимо да се приложат декларации от ръководителя и 
главния счетоводител а базовата и партньорските организации, или само с първото 
подадено предложение за проект от съответната организация?  Главният счетоводител 
трябва ли да се подписва и на други приложения освен Прил. 6? 
Отговор 
Както и за останалите общи декларации, подписани от лицата представляващи 
организациите, Приложение 6 от тях и от главните счетоводители може да бъде 
представено само в един екземпляр. Главният счетоводител на организацията не се 
подписва на други приложения. 
 

17.08.2018 г. 



 
43. Въпрос 
Може ли като член на екипа да бъде включено лице, с докторска степен, което е от 
фармацевтична компания от чужбина, която не е научна организация? Лицето ще има 
пряко отношение към проекта (предоставяне на вещества и други ресурси) и ще бъде 
спазено условието, че проучването ще имат изцяло фундаментален характер. 
В случай, че условието организацията да е научна е задължително, предвижда ли се 
промяна в тази точка, с цел да бъдат включени в екип такива лица, които не са обвързани с 
научна организация, но биха били полезни като доброволци, притежаващи компетенции 
за осъществяването на определени задачи от проект с фундаментален характер? 
Отговор 
Изискванията за членовете на екипа са описани изчерпателно в т. 3.2 на Насоките за 
конкурса. 
 
44. Въпрос 
В образеца на Научното описание на проектното предложение няма включени бланки за 
биографиите на членовете на научния колектив, включен в проекта. Това означава ли, че 
такива не са необходими и е нужно попълването само на биографията на ръководителя на 
проекта? 
Отговор 
Има, вижте на стр. 11-13 на документа. 
 
 

19.08.2018 г. 
 
45. Въпрос 
1. правомерно ли е да се изплащат възнаграждения на членове на екипа, които не са 
български граждани?  
2. правомерно ли е да се изплащат възнаграждения на членове на екипа, които са от 
организации в чужбина? 
3. хонорар за написването на научна статия в проблематиката на проекта от чуждестранен 
учен, който по една или друга причина не може да бъде член на екипа, смята ли се за 
правомерен разход? 
Отговор 
1. Да, ако работят в българска научна организация. 
2. Не. 
3. Не, очаква се членовете на научния екип да осъществяват научните изследвания и да 
пишат научните статии по проблематиката на проекта, а не да се заплаща на външни за 
проекта лица да пишат статии. 
 
46. Въпрос 
В бележка към таблицата "Работен пакет" пише:  
"Приета или изпратена за печат научна публикация в списание с импакт фактор, или 
изградена апаратура с уникални характеристики, а за проекти в областта на обществените 



и хуманитарните науки – публикация в реферирано и индексирано списание, или 
рецензирана студия, или част от монография". 
Какво се смята от ФНИ за "реферирано и индексирано списание"? Опитът от последните 
две години покавза, че СУ и БАН, например, имат различни критерии за принадлежност на 
списанията към тази категория, без да става дума за различни научни области.  
Така например, ако списание е реферирано и/или индексирано в Index Copernicus, ERIH 
PLUS, Latindex, РИНЦ, смята ли се за "реферирано и индексирано"? 
Как следва да се тълкува "и"? Има списания, които са реферирани в една или друга 
международна/национална база данни, но не са индексирани (няма данни за техния 
импект фактор). Моля за отговор и на този подвъпрос. 
Отговор 
Съгласно Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, 
осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд 
„Научни изследвания" (Обн. - ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г.) реферирани и индексирани научни 
списания са тези, отразени в базите данни по чл. 6, ал.1, т. 1 на същия Правилник. 
 
 

21.08.2018 г. 
 
47. Въпрос 
Въпрос 1: Какво налага попълването на Приложение 6 от ръководителите на базовата и 
партньорските организации, след като за основание на искането в Насоките се цитира 
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)? Напомням, че 
Регламент ЕС 2016/679 се отнася към защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 
Въпрос 2: При отказ от подписване на Приложение 6 от ръководител на организация, каква 
точно информация за него не се включва в проектното предложение – трите имена, печат 
на организацията, или друго? 
Отговор 
1. Приложение 6 е част от документите по настоящия конкурс. Ако имате предложения за 
промени в документите по следващи конкурси, добавяне или отпадане на документи, 
може да ги изпратите писмено.  
2. Проектното предложение трябва да отговаря на изискванията за административно 
съответствие, включително и подписани и подпечатани документи, където това е 
отбелязано. Ако някой от документите липсва или не е оформен, съгласно изискванията, 
проектното предложени няма да бъде допуснато до научно оценяване. 
 

22.08.2018 г. 
 
48. Въпрос 
Във връзка с отговора на горния въпрос, цитирам:  "39. Въпрос Сециалисти - технически 
персонал/аналитици към Базова организация, които следва да бъдат част от екипа, нужно 
ли е да предоставят CV? Отговор Такъв тип членове на колектива не са предвидени в 
насоките за конкурса (вижте т. 3.2 на насоките за конкурса)",  



означава ли това, че заплащането на анализите, извършени от такива хора следва да се 
разглежда като външна услуга, независимо от факта, че това са специалисти от Базовата 
организация? 
Отговор 
Условията за използване на средствата по перо Външни услуги 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. 
 
 
49. Въпрос 
Въпросът ми е във връзка с конкурса за финансиране на фундаментални научни 
изследвания. Тъй като се изисква подаването на документи на български и английски език, 
необходимо ли е да превеждам на английски език приложението към финансовия план 
(екселската таблица)? 
Отговор 
Таблицата на английски език е включена в комплекта документи в архив в rar формат: 
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/07_2018/REG/REG.rar.  
 
 
50. Въпрос 
1.Tрябва ли да има английски вариант на „План за широко разпространението на 
резултатите от фундаменталните научни изследвания при неизключителни и 
недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен 
достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.“? 
2. Трябва ли екселските таблици на финансовия план  и информацията за проекта да бъдат 
представени и на английски език, след като няма такива форми в документацията? 
Предварително благодаря за отговорите. 
Отговор 
1. Да. 
2. Таблицата с финансовия план на английски език е включена в комплекта документи в 
архив в rar формат: https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/07_2018/REG/REG.rar. 
Информационният файл не е необходимо да се представя на английски език. 
 
 
51. Въпрос 
Във връзка с текста на стр. 19 от Насоките: Ако една организация подава повече от едно 
проектно предложение като базова или партньорска организация, в Деловодството на 
Фонда се представя един официален екземпляр от Приложения 1 и 2 на хартиен носител, а 
към всяко проектно предложение се представя входящият номер на документа. /..../ В 
електронния формат на всяко проектно предложение се включват всички приложения.  
За момента разполагаме с Писмо с изходящ номер от Партньорската организация, с което 
към Фонда са изпратени документите по Декларации 1 и 2 по конкурсна сесия 2018. Това 
писмо ли следва да се добави към проектната документация на хартиен носител и то само 

https://www.fni.bg/?q=node/606
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/07_2018/REG/REG.rar
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/07_2018/REG/REG.rar


достатъчно ли е като "заместител" на Декларации 1 и 2 за нашия проект (един от 
множеството, с които кандидатства Партньорската организация)? Ако това писмо е 
достатъчно за документацията на проекта на хартиен носител, то какво се добавя тогава на 
електронен носител като Декларации 1 и 2, като имаме предвид текста от Насоките, стр. 19: 
" В електронния формат на всяко проектно предложение се включват всички приложения? 
Отговор 
Писмото е достатъчно. В електронния носител трябва да представите сканираното писмо. 
 
 
52. Въпрос 
Може ли учени , които участват в договор от 2017 г по конкурс за финансиране на 
фундаментални научни изследвания за млади учени, да участват в проектно предложение 
по конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания от 2018 г. 
Отговор 
Да. 
 
 
53. Въпрос 
Един от членовете на научния колектив (учен от чужбина), му предстои смяна на работното 
място. Той успешно е спечелил конкурс и от месец февруари 2019 г. ще има нов 
работодател. И настоящия и новия работодател са университети в чужбина. 
Трябва ли в документите за кандидатстване по някакъв начин да бъде отбелязана 
предстоящата смяна на университет? Ако отговорът е да, къде? 
Смяната на работното място на член на екипа по време на подписан договор, представлява 
ли по някакъв начин проблем за провеждането му до край? 
Отговор 
Информацията в проектното предложение трябва да съответства на ситуацията при 
подаване на проектното предложение. Ако смятате за необходимо, може да опишете 
очакваните промени в проектното предложение. 
 

23.08.2018 г. 
 
54. Въпрос 
Отговорихте по следния начин на моите въпроси, под номер „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.“ 
 
Имам следните уточняващи въпроси: 
1. Ако „не е в компетенциите на ФНИ да определя този термин“ (основен трудов договор – 
б.м.), то тогава на какво законово основание, уреждащо трудовите правоотношения (напр. 
Кодекс на труда, Закон за висшето образование или друг закон) давате отрицателен 
отговор на втория ми въпрос? В моя първи въпрос по-горе ясно е посочена   
презумпцията – базирана на текстове от КТ и ЗВО, че „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“. С други думи, 
според мен, има явно противоречие между изискването в Насоките за наемане на учени „с 
финансиране от проекта на основен трудов договор в базовата или в партньорска 
организация“ и дефиницията на „основен трудов договор“, дадена в Кодекса на труда. 
2. Отговорете ясно и недвусмислено кои/какви ТОЧНО постдокторанти и учени могат да 
бъдат наемани с финансиране от проекта и за срока на проекта: (а) от каква организация – 
от БО, от друга научна организация (но такива хора ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЕЧЕ са на основен 
трудов договор и с тях може да бъде сключвано само ДОПЪЛНИТЕЛНО трудово 
споразумение)?; (б) безработни лица? - но с каква квалификация?; (в) по реда на кой член 
от Кодекса на труда следва да става наемането, след като КТ определя, че основният трудов 
договор е за неопределено време, а пък наемането/финансирането по проекта може да е 
само за неговия срок? 
Моля отговорът Ви да е конкретен и да не привежда единствено текста от Насоките (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 



С процедурата по въпроси и отговори не могат да се правят промени в условията на 
конкурса чрез тълкуване на текста на Насоките, напр. определяне на член от КТ, по който 
да става назначаването. Ако имате предложения за промени в текста на Насоките за 
следващи конкурси, може да ги изпратите писмено до ФНИ. 
 

 
24.08.2018 г. 

 
55. Въпрос 
В английският вариант на научното описание на проекта - 
Reg_Form_2018_2_scientific_EN_нов в съдържанието е посочено, че като финасов план се 
попълва приложената еxcel таблица. Тази таблица, обаче в документите на Фонда към 
проектното предложение е само на български и няма възможност да се преведе на 
английски, защото е защитена. Моля за насоки какво да се приложи като финансов план 
при английската версия на научното описание. 
Отговор 
Таблицата с финансовия план на английски език е включена в комплекта документи в архив 
в rar формат: https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/07_2018/REG/REG.rar.   
 
 
56. Въпрос 
Участник съм в три проектни предложения по ФНИ. При попълване на декларация номер 5 
на първото подадено предложение съм написала, че участвам само в 2.  
Това проблем ли е при положение, че не нарушава изискванията на конкурса? Трябва ли 
да подам нова декларация? 
Отговор 
В съответствие с насоките за конкурса, ако декларацията е с невярна информация, 
съответното проектно предложение няма да бъде разглеждано в рамките на конкурса.  
Декларацията може да бъде подадена отново в рамките на срока за подаване на проекти. 
 
57. Въпрос 
1. Има несъответствие в документите, които се изтеглят самостоятелно от сайта Ви в 
обявата за Конкурса за фундаментални изследвания, и тези, които свалих като rar архив. На 
сайта липсват някои таблици (които се изискват вероятно, напр. Таблицата за бюджета на 
английски език). Също липсва и един файл, наречен Info proekt.xlsx. Не ми е ясно какво 
трябва и какво не трябва да добавяме от тези файлове към документацията. 
Може ли да унифицирате и окрупните разнородната информация от различните достъпни 
връзки през сайта? 
2. Не ми е ясно аз трябва ли да изисквам от Базовата организация да внесе при Вас всички 
документи, описани в Насоките за допустимост на кандидатите. Ако Базовата организация 
не кандидатства с друг проект, то аз ли внасям с проекта всички документи, доказващи 
допустимост на кандидата-организация, заедно с Приложения 1 и 2, или само 
приложенията са достатъчни? 
Отговор 

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/07_2018/REG/REG.rar


1. Таблицата с финансовия план на английски език е включена в комплекта документи в 
архив в rar формат: https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/07_2018/REG/REG.rar.  
Информационният файл е достъпен на следния адрес: 
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/8_2016/Info_proekt.xlsx.  
2. Ако базовата организация не внася друг проект, всички необходимо документи трябва 
да бъдат приложени към вашето проектно предложение.  
 

25.08.2018 г. 
 
58. Въпрос 
При разработване на проекто-предложение за кандидатстване по Конкурс за финансиране 
на фундаментални научни изследвания 2018 г. възниква следния въпрос, свързан с 
оформлението на документацията: 
В празните бланки предоставени от Вас са дадени ограничения за съответния брой 
страници по всяка точка. В този брой страници влизат ли и цитираните литературни 
източници? 
Отговор 
Да. 
 
 
59. Въпрос 
Фонд „Научни изследвания“ е отправил покана за участие в „Конкурс за финансиране на 
фундаментални научни изследвания – 2018 год.“  в  10 научни области. Това предполага 
подаването на приблизително 500 – 600 проектни предложения за обявения конкурс.  От 
практиката от минали години в последните дни на срока за кандидатстване се получава 
много голям обем от предложения  за  регистриране в деловодството  на фонда.   
Въпрос: Възможно  ли е изпращане  по пощата до ФНИ на проектно предложение  за 
участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 
предизвикателства – 2018 год.“ като препоръчана пратка с обратна разписка, каквато 
практика е имало в минали години? 
Отговор 
Такъв начина на подаване на проектните предложения не е предвиден в Насоките за 
конкурса и получени по този начин проектни не могат да бъдат разглеждани. 
 

27.08.2018 г. 
 
60. Въпрос 
Във връзка с т. 3.6.2. от насоките по конкурса: 
"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;" 

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/07_2018/REG/REG.rar
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/8_2016/Info_proekt.xlsx


Имам следния въпрос: Тъй като проекта е временен, може ли учен по проекта да бъде нает 
на граждански договор, при положение, че не е нает на друга работа? Ако бъде нает на 
основен трудов договор, заплащането му след края на проекта би представлявало 
проблем. 
Отговор 
За настоящия конкурс важат публикуваните Насоки за конкурса. Препоръки за условия на 
следващи конкурси може да отправите писмено до ФНИ. 
 
61. Въпрос 
 
 
Отговор 
 


