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Въпроси и отговори във връзка с „Конкурс за проекти по програми за двустранно 
сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма „Рила“ 

 
22.05.2021 г. 

 
1. Въпрос  
Какви са разходите за консумативи за работа по проекта, тъй като в края на периода той 
трябва да бъде отчетен? 
Отговор 
Групите допустими разходи по проекта са посочени в т. 2.3 на Специфичните условия за 
конкурса. 
 
2. Въпрос  
При командировките задължително ли е представители от френска страна да идват в 
България? Каква е продължителността на командировките? 
Освен това посочените средства за мобилност за френска и българска страна са 
абсолютно несъвместими, имайки предвид стандарта в двете страни. 
Отговор 
Съгласно специфичните условия на програмата „Целта на тази програма е да развие 
научно-технологичния обмен на отлични постижения между изследователски 
лаборатории на двете страни, като насърчи новото сътрудничество и участието на млади 
изследователи и докторанти.“, което предполага посещения и на двата колектива в 
партньорската държава. Затова и средства по проектите са за мобилност.  
Стойностите на разходите за мобилност са определени в Протокол на смесената 
Българо-френска комисия.   
 
3. Въпрос  
Може ли като член на колектива от Българска страна в проекта да бъде включен учен, 
който не работи за базовата организация? 
Отговор 
В Насоките за конкурса и специфичните изисквания не е предвидено изискване всички 
членове на колектива да работят в базовата организация. 
 

31.05.2021 г. 
 
4. Въпрос  
Подготвям проект по програмата на ФНИ за двустранно сътрудничество България-
Франция. Бих искал да попитам следното: 
1.  Относно CV - Правилно ли съм разбрал, че българските участници попълват CV само 
на български, а чуждестранните – на английски? 
2. Aко чуждестранните  използват за CV файла „Forms_2_CV_ENG.doc“  какво да напишат 
в полето „E-mail address for registration in the database of the Bulgarian National Science 
Fund“  Те длъжни ли са да се регистрират в тази база данни? Или пращат файл със 
свободен текст ? 
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3. Във файла „FRANCE_Forms_2021_2_scientific_BG.docx“ CV  на български са дадени на 
края. Същевременно след т.3 пише да се приложат след научното описание. Къде се 
очаква да са страниците със CV на участниците – най-на края, или след т.3? 
4. Във формата за  електронно подаване на документите не намирам място за качване 
на файлове със CV на чуждестранните партньори. Къде се прилагат те? 
5.Имам сканирано копие на писмо от Ректора на СУ до управителя на ФНИ 
удостоверяващо, че са подадени приложения 1,2, декларацията и документа за 
съществуването на СУ. Къде мога да кача този файл във формата за  електронно 
подаване на документите? 
Отговор 
1. Да. 
2. Попълват файла за CV  на английски език, влючително и адрес на ел. поща. 
3. И двете места са допустими. 
4. Формите се добавят след професионални биографии на участниците от българския 
колектив като част от научното описание на проекта. 
5. Ако декларациите са подадени в оригинал в деловодството на ФНИ, не е необходимо 
да се прилагат към документите за всеки проект, наличието на подадени деклрации се 
проверява служебно. 
 

07.06.2021 г. 
 

5. Въпрос  
В насоките е казано, че: 
„Разходите за българските участници при придружаване на френските учени на 
територията на Република България, където това е приложимо, са допустим разход и са 
в съответствие с Наредбата за командировките в страната. Дневните пари се изплащат 
в съответствие с чл. 21 от Наредбата.“   
От наредбата се разбира, че се има право на 40 лв. дневни и реални разходи за 
квартирни и пътни. 
Същевременно в таблицата за финансовия план няма такова перо. 
Въпросът ми е къде да се включат такива разходи? 
Отговор 
Разходите се включват към перо 2. Разходи за пътни на българските изследователи. 
 
6. Въпрос  
Правилно ли разбирам от насоките, че студентите не попълват CV? 
Отговор 
Да. 
 
 


