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Наименование на конкурса:  

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – 

БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА“ 

1.Обща информация за двустранната програма 

Конкурсът се обявява на основата на Спогодбата за научно и техническо 

сътрудничество между правителството на Народна Република България и правителството 

на Френската република, подписана на 15.10.1966 год. в Париж.  

Рила е френско-българското партньорство по програмата Hubert Curien (PHC). Тя се 

изпълнява в България от Министерството на образованието“  и науката, чрез Фонд 

„Научни изследвания и във Франция от Министерството на европейските и външните 

работи (МАЕЕ) и Министерството на висшето образование, научните изследвания и 

иновациите (Mesri). 
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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.  

Специално внимание ще бъде отделено на проекти: 

- чиято тема е свързана с тези, включени в Рамковата програма "Хоризонт 2020" за 

научни изследвания и иновации; 

- които имат потенциалната възможност да се интегрират в по-широки програми с 

европейска насоченост (по-специално Хоризонт 2020 на Европейския съюз), или на други 

международни организации, и да подкрепят тази интеграция. За тази цел двете страни 

проучват френските и българските допирни точки по тези програма при двустранни, 

регионални и европейски прояви.   

 

1.1.Научни области 

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително 

хуманитарните и социалните науки. 

 

2.Финансови условия 

2.1.Бюджет на конкурса 

Прогнозният бюджет на конкурса е 140 000 лв., от които 70 000 лв. от бюджета за 

2018 г.  

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата 

процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде в следните 

граници:  

1) Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв. 

2) Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв. 

2.2.Етапи на финансирането на одобрените проекти 

Договорът се изпълнява и отчита на един етап. Предоставянето на финансирането 

се извършва на два транша – 50% от сумата за проекта от бюджета на Фонда за 2018 г. и 

50% от сумата на проекта от бюджета за 2019 г.  

Краен срок за предоставяне на първия транш от авансовото плащане (50% от 

бюджета на проекта) е 30 дни след сключване на договора за финансиране на проекта. 

Междинното оценяване проведено от фреската страна за френските партньори ще 

обуслови продължаване на финансирането от страна на ФНИ за българските екипи за 

втори транш през втората година. 

Краен срок за предоставяне на Отчет по договора е 30 дни, считано от датата на 

приключване на договора. Отчетът се придружава с доклад за финансов одит от 

лицензиран одитор. 

Непризнатите разходи при финансовия одит се възстановяват на Фонда.  

Краен срок за предоставяне на Оценка за изпълнението на проекта е 90 дни, 

считано от датата на предаване на Отчета по проекта.  
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2.3.Категории допустими разходи 

По двустранната програма за интегрирани дейности Република България – Френска 

република като преки допустими разходи се финансират само разходите за мобилност 

(обмен) между двете страни на учени, работещи по съвместните проекти. 

За допустими по настоящата процедура се считат следните видове разходи: 

¬ Пътни разходи, в т. ч. за вътрешен транспорт; 

¬ Дневни разходи;  

¬ Квартирни разходи. 

Средствата, отпускани от Френската република покриват само плащането на 

дневни и квартирни за пребиваване на български изследователи и пътуването на френски 

изследователи: 

• дневни и квартирни за престой: 110 EUR/ден, 

• пътуване: възстановяване на реални разходи до 600 евро на двупосочно 

пътуване Франция - България. 

Средствата се отпускат и отчитат съгласно правилата на френската страна.  

За френската страна средствата се отпускат отделно за всяка година и трябва да 

бъдат изразходвани между 01 януари и 31 декември на съответната година и не могат да 

бъдат прехвърляни. 

Средствата, отпускани от българската страна са съответно : 

- по 100 Евро за дневни и квартирни разходи за френските изследователи; 

Средствата се отпускат като фиксирана сума за ден пребиваване в България във 

връзка с осъществяването на проекта, включително дните на пристигане и 

заминаване; 

- Пътните разходи за българските изследователи, които се формират и отчитат до 

размера на реално извършените разходи, които се документират със съответен 

първичен счетоводен документ по Закона за счетоводството, вкл. бордна карта. 

Пътните разходи не могат да надвишават определените от двете страни 

максимално допустими сравними размери на пътни разходи за икономична 

класа (до 600 евро на двупосочно пътуване България - Франция). 

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 страната1. Дневните пари се изплащат в 

съответствие с чл. 21 от Наредбата.  

За колектива от българска страна в бюджета на проекта е необходимо да бъдат 

включени и непреки допустими разходи:  

- разходи за обслужване на проекта от базовата организация до 7% от стойността 

на проекта.  

- разходи за финансов одит на проекта до 1% от стойността на проекта.  

Всяко друго финансиране, необходимо за изпълнението на съвместните проекти, 

трябва да бъде осигурено от собствените ресурси на партньорите.  

                                                           

1 Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986, Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 1987г., посл. изм. ДВ. бр.2 от 7 
Януари 2011г. 
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Разходи, излизащи извън посочените групи, не са допустими. 

2.4.Срок за изпълнение на проекта 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

За начална дата на проекта от българска страна се счита датата на подписване на 

договора за финансиране. 

 

3.Указания за начина на кандидатстване и срок за подаване на документите 

3.1.Подаване на проектните предложения 

Проектните предложения  се представят до 17 часа на 25.09.2018 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, като документите, съдържащи подписи, са сканирани; 

¬ в електронен формат, като документите да дават възможност за автоматично търсене 
(в pdf формат генериран автоматично от документа). 

Документите Част 1 - Административно описание на проектното предложение и 
биографиите на учените от държавата-партньор се подават на български и английски 
език, а останалите документи се подават само на български език. 

 Срокове по конкурса: 

¬ Срок за обявяване на конкурса: 09.07.2018 г. 

¬ Дата за затваряне на конкурса:  до 25.09.2018 г; 

¬ Срок за оценяване: м. декември 2018 г. 

¬ Начало на проектите: януари 2019 г. 

 

4. Научна оценка на проектно предложение 

Допустимите проекти подлежат на отделна научна оценка от всяка от двете страни. 

 След това компетентните органи на двете страни се събират, алтернативно в България и 

Франция, за да сравнят оценките и съвместно да вземат решение за финансиране, предоставена 

на избраните проекти. 

 

Карта за научна оценка на проектно предложение 

Критерии за научна оценка на проектните предложения Максимален 
брой точки 

1. Актуалност и значимост на научната проблематика 25 

Актуалност на проектното предложение   

Оригиналност и иновативност на научното изследване  
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Обоснованост и реалистичност на предлаганата методология  

Обосновка на оценката по критерий 1 

 
 

2. Качество на научните изследвания - предмет на проекта 45 

Оценка на работната програма   

Оценка на плана за двустранно сътрудничество  

Научен опит на ръководителя на проекта и на научния екип  

Съответствие или допълване между компетенциите на екипа от 
България и екипа от държавата-партньор 

 

Участие на млади учени, пост-докторанти, докторанти и студенти  

Налична научна инфраструктура и капацитет на базовата организация  

Допустимост на предвидените дейности  

Обосновка на оценката по критерий 2 

 
 

3. Очаквани резултати от изследванията 20 

Принос на очакваните резултати към развитието на съответната област 
от науката и изграждане на двустранни мрежи на проекти 

 

Принос към сътрудничеството между участващите научни колективи   

План за широко разпространение на резултатите   

Потенциал за продължаване на изследванията и след приключване на 
проекта 

 

Обосновка на оценката по критерий 3 

 
 

4. Законосъобразност, икономичност, целесъобразност и 
балансираност на разходите 

10 

Допустимост на предвидените разходи  

Реалистичност, икономичност и обоснованост на финансовия план  

Обосновка на оценката по критерий 4 

 
 

Обща числова оценка 100 
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Мотивирано заключение /задължително/ 

 

 

Препоръки /ако е приложимо/  

 

 

5. Общи правила за изпълнение на проектите и контрол върху разходването на 

средствата 

Бенефициентите трябва да водят точна и редовна документация по проекта. Те са 

задължени да поддържат аналитична счетоводна отчетност и документация за 

допустимите разходи по проекта за използването на средствата, предоставени от Фонда 

съгласно договора. ФНИ извършва текущ и последващ контрол, съгласно приети от ИС 

правила. 

Резултатите по този проект, трябва да бъдат широко разпространени при 

изключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни 

със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др. като изрично 

се  спомене подкрепата, предоставена от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) и от 

Министерството на европейските и външните работи (МАЕЕ) и Министерството на 

висшето образование, научните изследвания и иновациите (Mesri). 


