
Въпроси и отговори във връзка с 
Конкурси за финансиране на проекти по програми за двустранно 

сътрудничество 2016 г. 
 

22.08.2016 г. 
1. Въпрос 

Искам да попитам защо не мога да отворя  "Допълнение „Специфични условия“ за Франция" 
към проектната документация. Не мисля че проблема е в моят компютър, тъй като опитах от 
няколко? Мисля че този документ е много важен, предвид че дава информация за 
финансирането на проекта.  

Отговор 
Файлът се отваря - също проверихме няколко компютъра с 2 различни браузера. Може да 
опитате да го отворите с директната връзка към него: 
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/8_2016/France/Bilateral_FR_2016.pdf 

 
2. Въпрос 

На сайта на ФНИ има обявени конкурси за проекти за програми. Какви са сроковете за тези 
конкурси и по споциално за програми между РБ и Руската Федерация? 
 Отговор 
В момента са обявени конкурси с Франция и Китай. Все още не са уточнени параметри и дати 
за конкурси за двустранно сътрудничество с други държави. 
 

8.09.2016 г. 
3. Въпрос 

Допустимо ли е подписите на партньорите от Китай на заглавната страница на проекта и на 
списъка с научния колектив да бъдат представени като сканирани копия, а документите с 
оригиналните подписи да бъдат предоставени на по-късен етап? Има опасност да не получим 
навреме подписаните от китайските колеги документи. 

Отговор 
Във формите за кандидатстване, публикувани на страницата на ФНИ, няма изискване за 
подписи на членове на колектива от държавата-партньор на заглавната страница или на 
страницата с членовете на колектива. Необходимо е да се приложи само писмо от 
ръководителя на партньорския колектив. 
 

4. Въпрос 
Бих желал да получа информация за конкурс за двустранно сътрудничество с Германия. Може 
ли да ми кажете кога ще стартира, документите за конкурса кога ще бъдат качени на сайта 
и/или мога ли да ги получа с цел своевременна подготовка и всякаква друга информация 
свързана с този конкурс би ми била полезна. 

Отговор 
Все още няма решение за дата за обявяване на конкурс за двустранно сътрудничество с 
Германия. 

 
10.09.2016 г. 

5. Въпрос 
Бих искала да Ви попитам следните две неща във връзка с подготвяне на документите за 
двустранно сътрудничество 2016 г.; България-Китай: 
1. Трябва ли да има документ-споразумение между двете организации? 
2.  Колективът от Китай трябва ли да подаде съответния проект и в тяхна институция? 

Отговор 

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/8_2016/France/Bilateral_FR_2016.pdf


Не е необходимо споразумение между двете организации. Необходимо е колективът от 
държавата-партньор да е подал проекта в конкурса, обявен в Китай, както и към проектното 
предложение, подадено във ФНИ, да е приложено писмо от ръководителя на партньорския 
колектив. 

 
6. Въпрос 

Имам няколко въпроса към Вас относно: Конкурс за проекти по програми за двустранно 
сътрудничество 2016 г. - Франция Програма „Рила“ 2017 за българската страна: 
1. Предаването на документите на хартиен носител е на адрес: С краен срок 3.10.2016 г. в 
деловодството на ФНИ. 
2. При кандидатстване кои точно документи се предават попълнени  
– тези от Образци на документите за кандидатстване: 
•       Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на  български език) 
•       Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език) 
•       Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език) 
•       Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на английски език) 
•       Приложение 1: Декларация във връзка с т. 3.1.2 от Насоките 
•       Приложение 2: Декларация във връзка с т. 3.1.3 от Насоките 
 Или тези от папката: 
•       Комплект документи като архив като: 

Допълнителните документи: 
•       Проект на договор 
•       Декларация при подписване на договор 

 се предават след одобрение на предложението? 
3. Какъв документ е нужен от Френска страна при подаване на предложението? 
4. Нужно ли е лектронно кандидатваване по програмата и къде трябва да се качат 
необходимите документи? 

 
Отговор 

1. Съгласно текста на Поканата: 
„Проектните предложения се представят до 17 часа на 3.10.2016 г. в деловодството на Фонд 
"Научни изследвания" на хартиен и електронен носител, както следва: 
- 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.“ 
2. Съгласно т. 5.4 от Общите насоки за конкурсите за двустранно сътрудничество се подават 
документите: 
Административно описание на проектното предложение:  
- Част 1 на Документите за кандидатстване на български език;  
- Част 1 на Документите за кандидатстване на английски език.  
Научно описание на проектното предложение:  
- Част 2 на Документите за кандидатстване на български език;  
- Част 2 на Документите за кандидатстване на английски език.  
Приложение 1: Декларация във връзка с т. 3.1.2.  
Приложение 2: Декларация във връзка с т. 3.1.3.  
Допълнителните документи са за информация на кандидатите и трябва да бъдат попълнени 
след решение за финансиране на проектите. 
3. Необходимо е колективът от държавата-партньор да е подал проекта в конкурса, обявен във 
Франция, за което ФНИ ще получи информация от френската страна. Към проектното 
предложение, подадено във ФНИ, трябва да бъде приложено писмо от ръководителя на 
партньорския колектив. 



4. Документите в електронен формат се подават във ФНИ заедно с документите на хартиен 
носител.  
 


