Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания – 2019 год.
13.08.2019 г.
1. Въпрос
Планираме да работим с партньори от Румъния, но тъй като има териториално ограничение
на проекта, не сме сигурни дали можем да сключим споразумение с тях. Те биха работили
с данни, с които разполагат, без заплащане на труда. Ясно ни е, че те биха могли да получат
финансиране само за командировки с цел популяризиране на проекта, но не знаем дали и
това е допустимо.
Отговор
Допустимо е, трябва да бъдат включени в екипа на проекта като индивидуални учени от
чужбина.
2. Въпрос
І. Из насоките :
"3.4. Критерии за недопустимост на проектните предложения По настоящата процедура за
конкурс са недопустими проектни предложения: - включващи дейности, които вече са
финансирани от други източници - които не включват фундаментални научни изследвания.
- които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на
договора за финансиране на проекта по настоящата процедура."
ІІ. Въпрос: Значи ли това, че ако успешно, преди 1-2 години, е приключил и отчетен успешно
проект по Наредбата за финансиране на НИД от ВУ (т.е. вътрешен проект), не може да се
разшири обхватът му , като се добавят нови дейности, задачи и изпълнители (учени)? Т.е.
такъв проект недопустим ли е?
Отговор
Както е записано в Насоките за конкурса, дейностите, които вече са финансирани или чието
изпълнение е стартирало преди подписване на договора за финансиране, са недопустими
за финансиране. Нови дейности са допустими.
15.08.2019 г.
3. Въпрос
Във връзка с обявените покани бих искала да попитам дали е възможно НПО, регистрирана
в обществена полза, с научен профил (регистрирана и в НАЦИД), би могла да кандидаства
като партньор, напр. на университет, за конкурс на ФНИ?
Отговор
Не.
19.08.2019 г.
4. Въпрос
Има ли право учен да бъде ръководител в проектно предложение по Конкурса за
фундаментални научни изследвания 2019 при условие, че е бил ръководител на проект към

ФНИ, който е отчетен на краен етап и в срок през 2018 г., но все още не е получил оценка
от ФНИ.
Отговор
Да.
20.08.2019 г.
5. Въпрос
Моля, отговорете ми дали имам право да наема на трудов договор по този проект млад
учен, който в момента работи в нашата организация.
В насоките изрично е посочено ОСНОВЕН трудов договор, което означава наемане на нов
за организацията млад учен.
Цитирам част от Насоките:
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
Да, имате право, ако другият трудов договор със същия работодел се прекрати и младият
учен бъде назначен на основен трудов договор само по проекта.

6. Въпрос
Имаме въпрос по отношение формирането на бюджета. От предходни години имаше
указание бюджетите за първия и втория етап да бъдат еднакви. Такова изискване липсва в
Насоките и методиката за оценка за тазгодишната процедура. Означава ли това, че имаме
свобода по отношение на формирането на бюджета за първия и за втория етап. Нашата
логика е да се предвидят необходимите разходи според характера и обема на планираните
дейности, като се спазват вашите указания за допустими и недопустими разходи и се
съобразим с пазарните цени на съответните типове дейности.
Отговор
Общите суми за първия и за втория етап на проекта трябва да бъдат точно по 50% от общата
сума за проекта. Ограниченията за отделните етапи като проценти се отнасят само до
сумата за заплащане на членове на колектива, както и сумите за индиректните разходи.
21.08.2019 г.
7. Въпрос
Възможно ли е участието в "Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания – 2019 год." на учени от институт/и от ССА (базова организация) и БАН
(участници), без участието на учени от чужбина.
Отговор
Да, ако базовата организация отговаря на изискванията за допустимост.

8. Въпрос
Искам да попитам кога се очаква да стартира проекта ако бъде одобрен-декември 2019 или
януари 2020?
Втория ми въпрос е може ли в екипа ми да участва българин докторант, който кара
докторантурата си в момента в щатите?
И другия ми въпрос е дали за постдокторантите и младите учени имам възрастово
ограничение от 35 години?
Отговор
1. Декември 2019 г.
2. Да, като учен от чужбина.
3. Определенията за млад учен и постдокторант може да намерите в ЗННИ, те не са
свързани с възрастта на съответния учен.
22.08.2019 г.
9. Въпрос
В Насоките е записано:
Стр. 9
За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да
докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания.
Посоченото следва да бъде доказано чрез представянето на следните документи:
- Устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност, за която е регистрирано
юридическото лице с нестопанска цел. Ако съответният 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.
Въпросът ми е къде трябва да се включат тези документи, защото в т. 5.4. те не се
споменават?
Отговор
Те трябва да бъдат внесени в деловодството на ФНИ от името на базовата/партньорската
организация или да бъдат представени заедно с проектно предложение.
10. Въпрос
Бих искала да попитам:
- Има ли ограничение на партньорските организации, участващи в едно проектно
предложение?
- как да се попълва екселската форма на бюджетното разпределение сред партньорите при
повече от 3 партньора, когато ексел формата е заключена и не позволява добавяне на още
организации.
Отговор
1. Не.
2. Изпратете съобщение по ел. поща за колко партньорски организации ви е необходим
файла и съответния файл ще бъде публикуван на страница с обявата за конкурса.

23.08.2019 г.
11. Въпрос
Здравейте,
и в сесията за Фундаментални научни изследвания 2019 не виждам ясен отговор на въпроса
аналитични специалисти от базовата организация могат ли или не могат да бъдат членове
на екипа на проекта.
Съгласно т.3.2. от Насоките, касаеща екипа на проекта, цитирам:
"За всяко проектно предложение кандидатът определя екип, който включва: 1)
ръководител на проекта; 2) членове – учени, специалисти, докторанти, постдокторанти и
студенти.
В същото време, в т.3.2.1. Изисквания към участниците в екипа по проекта, подточка 3,
специалистите са пропуснати. Цитирам:
3) Останалите участници са:
- учени и експерти с постижения в научната област на проектното предложение, което се
потвърждава от приложена професионална биография и списък на научни публикации по
темата на проекта или близки до нея;
- докторанти, постдокторанти и млади учени, за които се прилага професионална
биография...
- студенти.
Въпросите са:
1. Може ли или не може аналитични специалисти на трудов договор с базовата
организация да бъдат част от екипа на проекта?
2. Ако може, то за тях прилага ли се автобиография?
3. Ако не може, във Външни услуги ли следва да попада заплащането на труда им по
проекта (анализи със специализирана апаратура във връзка с проекта)?
Отговор
1. Ако не попадат в поне една от посочените категории, не могат.
2. Да, ако попадат в някоя от категориите.
3. Да, вижте Правилата за допустимите разходи …: http://www.fni.bg/?q=node/606
12. Въпрос
Моля да ни отговорите дали трябва да представим оферти от съответни фирми за всяка
планирана от нас покупка на уреди, апарати и друга техника, свързана с предмета на
проекта? В случай, че трябва да представим оферти, това дали е задължително или
препоръчително?
Отговор
Да, съгласно Насоките за конкурса, предвидените за закупуване ДМА и ДНМА трябва да
бъдат „придружени с приложени оферти или извлечения от каталози на производители
или доставчици“.
27.08.2019 г.

13. Въпрос
Когато член на екипа е чуждестранен учен и се предвижда краткосрочна мобилност на
чужденеца до базовата организация в България, по кое законодателство се планират и
отчитат допустимите разходи за командировки на чуждестранния учен до България? По
Българското или по съответното законодателство в страната, от която идва чужденецът?
Благодаря!
Отговор
По законодателството на страната, която финансира мобилността. Ако е по проект,
финансиран от ФНИ, по българското законодателство.
14. Въпрос
С по колко проекта може да се кандидатства от името на една институция?
Отговор
Няма ограничение за броя проекти от една институция.
15. Въпрос
Планираме да работим с учени от чужбина. Те биха искали да извършват лабораторна
дейност в лаборатории, които не се намират в рамките на България. Това по някакъв начин
противоречи ли на изискванията?
Отговор
Не противоречи, ако разходите не са за сметка на проекта.
16. Въпрос
Позволено ли е пенсиониран научен работник да участва в гореспоменатия конкурс като
поканен участник в кандидатстваш колектив и да бъде негов пълноправен член във всички
стадии на проекта. Ако отговорът е „ДА“ каква би трябвало да е процедурата?
Отговор
Позволено е, няма специална процедура, а ученият се включва като участник в колектива и
представя всички необходими документи като останалите участници.
28.08.2019 г.
17. Въпрос
Като катедра към университет желаем да кандидатстваме по обявения от Вас конкурс. В
тази връзка искам да задам следния въпрос. Тъй като искаме да кандидатстваме от името
на Научноизследователски център, който е създаден към съответната катедра, трябва ли
да приложим Устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или други
правила, уреждащи осъществяваните дейности и начинът на финансирането?
Или може да използване документите на университета като основна организация, тъй като
според правилника на университета, трябва да имаме само правилник за устройство и
дейността и визия на НИЦ.
Отговор
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА
да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор",
2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат
обучение по образователна и научна степен "доктор".
За да е допустимо проектното предложение, то трябва да бъде подадено от висшето
училище, а не от негово звено.
18. Въпрос
Прочетохме точка 3.2.1. 4) 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.
Въпроса ми е как да установим да ли сме включени във вашата база данни или вие ползвате
базата на НАЦИД , където сме регистрирани?
Отговор
Базата данни включва научните биографии на участниците в проектното предложение,
които се представят като част от конкурсната документация.
29.08.2019 г.
19. Въпрос
1. В проекта се предвиждат специализирани анализи на проби, които ще се вземат от учени
с опит от чужбина. Във връзка с това е предвидено включването им в екипа на проекта. В
регламента е посочено, че финансирането покрива разходите им за командировка до
базовата организация. Но са нужни и разходи за командироването им на терен в България.
Поемат ли се тези разходи?
2. Анализите на взетите проби ще се извършват в лаборатории в чужбина под
ръководството на споменатите чуждестранни учени. Лабораториите вземат такса за
обработката и анализа на пробите. В кое перо влизат тези разходи - разходи за външни
услуги? Проблемът е, че анализите на пробите са основа - същина на предлагания от нас
проект. Ако приемем, че кандидатстваме за максималния бюджет - 120 000 лв, това
означава ли, че за проби можем да отделим не повече от 20%, тоест 24 000 лв?
3. Проектопредложението включва дейности на терен във високопланински условия, които
са строго сезонни и физически могат да се извършат само между средата на юни и средата
на октомври, а определени дейности са възможни само в периода септември-октомври.
Това означава, че за срок от 36 месеца ще има три сезона за полеви изследвания. Но
етапите на проектите са два, с продължителност 18 месеца. В този смисъл е изключително
важно кога ориентировъчно ще бъдат сключени договорите. Ако е през януари 2020, това
означава, че първи етап ще завърши през юни-юли 2021 г. В този случай полевата кампания
на 2021 г. ще бъде включена във втори етап. Но ако се окаже, че началото на финансиране
на проекта се отложи по независещи от нас причини, например с 3 месеца, то периодът
юли-октомври 2021 г. вече ще попада в първи етап, и ако средствата бъдат заложени за
втори етап, те ще дойдат след края на полевия сезон, и няма да могат да бъдат използвани.
И въобще - как в нашата ситуация да разделим финансирането на две равни части, ако

имаме три теренни кампании. Може ли фондът да даде гаранция за времето на начало на
финансирането, за да можем да заложим точно дейностите си по месеци? Тогава бихме
могли да разпределим средствата за втория полеви сезон между първия и втория етап,
съобразно с времето на приключване на единия и започване на другия етап.
4. Може ли в разходите да се заложи наемане на автомобил? И ако да, в кое перо?
5. В регламента е споменато, че част от дейностите могат да се извършват в чужбина. В
нашия проект искаме да заложим измервания в чужбина с цел сравнение с това, което
мерим в България. Това допустимо ли е в проекта?
Отговор
1. В насоките за конкурса не е предвидено заплащането на други разходи за командировки
на учени от чужбина, извън тези до базовата или партньорска организация по проекта.
2. Максималната сума е пресметната неточно, тъй като разходите за външни услуги „са в
размер до 20% от общите преки допустими разходи по проекта“, т.е. сумата за непреките
разходи трябва да се приспадне преди да се изчислят 20%. Точната максимална сума за
външни услуги, ако проектът е за 120 000 лв., е 22 080 лв.
3. Средствата за финансиране на проектите, одобрени за финансиране по конкурса, са
предвидени в бюджета на ФНИ за 2019 г. и трябва да бъдат изплатени преди края на
годината. От въпроса не става ясно какъв тип гаранции се изисква да бъдат дадени от ФНИ.
4. В насоките не е предвидено ограничение за такъв тип разход. Преценка дали разходът е
необходим за изпълнение на научната програма на проекта могат да направят
независимите оценители. За определяне на перото, по което да отнесете разхода, вижте
Правилата за допустимите разходи …: http://www.fni.bg/?q=node/606.
5. Допустимите дейности в чужбина обхващат широкото разпространение на резултатите
от научните изследвания по проекта.
За проекти, които изискват широко международно участие, може да потърсите
възможности за кандидатстване по програмите ЕРА-Нет и другите международни
програми, в които ФНИ участва.
20. Въпрос
Планираме за изпълнение на дейностите по проекта да привлечем студент, записан в
задочна форма на обучение. Във връзка с това бихме искали да зададем следните въпроси:
1. Допустимо ли е участие на студент, обучаващ се в задочна форма на обучение? В случай,
че е допустимо - необходимо ли е с проектопредложението да се представят документи,
удостоверяващи, че лицето е студент? Ако са необходими, какви следва да бъдат тези
документи?
2. Студент в задочна форма на обучение отчита ли се при изчисляване на участието на
млади учени, докторанти, постдокторанти и студенти?
3. Необходимо ли е ВУЗ, в който се обучава студентът, да бъде привлечен като партньор в
проектопредложението, или е възможно студентът да участва индивидуално, напр. като
бъде включен в екипа на базовата организация?
Отговор
1. Допустимо е. Не са необходими допълнителни документи.
2. Да.
3. Не е необходимо.

30.08.2019 г.
21. Въпрос
Преди 2 години бях ръководител на проектно предложение, което получи 60 точки (10 под
прага) и естествено не бе финансирано. Мога ли тази година отново да участвам като
ръководител ???
Въпросът ми е във връзка с точка 3.2.1, условие 5:
5) Не могат да бъдат участници в проекти лица, които като ръководители на проекти не са
представили неоснователно в срок отчетите по договори от предходни конкурси на Фонд
„Научни изследвания” след 2013 г. или са били ръководители на проект, получил
незадоволителна оценка през последните три години.
Отговор
Това, че проектно предложение, на което сте били ръководител, е получило числова
оценка при научното оценяване под прага за класиране на проектите предложения, не е
пречка да участвате като ръководител на проектно предложение в настоящия конкурс.

31.08.2019 г.
22. Въпрос
Здравейте бих искала да попитам дали е възможно участие в колектива на старши експерти,
които, нямат докторска степен?
Отговор
Може да бъде включен само ако отговаря на някоя от категориите, описани в насоките за
конкурса.
01.09.2019 г.
23. Въпрос
Във връзка с Приложение 5. Декларация от членовете на екипа за участие в проекти по
конкурса за 2019 г. В т. 2 Участвам като член на научния колектив в следните проекти по
Конкурс за Финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г. - тук включва ли
се тема, ръководител и пр. на проектното предложение, което се подава или само на други
ако има такива?
Отговор
Записват се само другите проектни предложения.

02.09.2019 г.
24. Въпрос
4) 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.
Може ли да дадете повече информация, какъв е начина за включване в базата данни на
ФНИ?
Отговор
Необходимата информация е включена във формите за Научна биография в част 2 на
проектните предложение. Достатъчно е съответната форма да бъде попълнена.

03.09.2019 г.
25. Въпрос
1. Разходи за публикуване на статии и доклади допустими разходи ли са и ако да – към кое
перо от финансовия план се отнасят?
2. Разходи за отпечатване на студии и монографии допустими разходи ли са и ако да – към
кое перо от финансовия план се отнасят?
3. Разходи за отпечатване на материали, популяризиращи проекта и резултати от него
допустими разходи ли са и ако да – към кое перо от финансовия план се отнасят?
4. Има ли текстова разлика между точките 4.1. Описание на работната програма на проекта
и 8.3. Работна програма от конкурсната документация или текста за работна програма се
повтаря на две места?
5. Като индикативни цени може ли да се посочи модел на апаратурата и цената свалена от
интернет? Ако да – какво да се приложи – линк към модела или снимка от екран?
6. На кой адрес/линк са обявени изискванията и формите за кандидатстване на оценители
на проекти на ФНИ?
Отговор
По т. 1 – т. 3 вижте Правилата за финансово отчитане на проектите на следната страница:
http://www.fni.bg/?q=node/606.
4. в т. 4.1 Трябва да опишете работната програма, а във формите в т. 8.3. тя трябва да бъде
разпределена по работни пакети и дейности с конкретни изпълнители, срокове и очаквани
резултати. За проектите, одобрени за финансиране, формите в т. 8.3. трябва да бъдат
приложение към договора за финансиране и по тях ще се следи за изпълнение на работната
програма на проекта.
5. Може да приложите както снимка, така и линк.
6. Поканите и формите може да намерите на следните страници:
http://www.fni.bg/?q=node/873 (вкл. и за оценители от чужбина) и
http://www.fni.bg/?q=node/937.
04.09.2019 г.
26. Въпрос
Във връзка с обявения „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2019 г.”
в Насоките се изисква

4) 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 представят информация за включване в базата данни.
Въпросът ни е:
В каква форма и по какъв начин трябва да се представи такава информация?
Има ли формуляр или може да се използва формата от регистрационния научен формуляр
Научна биография на ръководител или член на научния колектив ?
Отговор
Необходимата информация е включена във формите за Научна биография в част 2 на
проектните предложение. Достатъчно е съответната форма да бъде попълнена.
27. Въпрос
Въпрос 1: Имат ли право учени, които не са служители на Базовата и Партньорската
организация да бъдат участници в проекта?
Въпрос 2: Ако отговорът на в. 1 е ДА от кое перо ще бъдат техните възнаграждения- перо
хонорари или заплащане за външни услуги?
Отговор
1. Да, могат.
2. От перо „възнаграждения на екипа на проекта“, тъй като те са членове на екипа.

05.09.2019 г.
28. Въпрос
Допустимо ли е изплащането на хонорари на учени от чужбина, които са част от научния
колектив на проекта?
Отговор
Не.
29. Въпрос
1. Участието до три проекта на ръководителя само за настоящата сесия ли се отнася?
2. Приложение 5 попълва ли се от ръководителя или само от другите членове на колектива
и въпросът за участие в други проекти само за настоящата конкурсна сесия ли се отнася?
3. Другия ми въпрос е с това, че в момента към базовата организация се водя математик,
такава ли академична длъжност да напиша в документите или да пиша само доктор?
Отговор
1. Да.
2. Попълва се от всички членове на колектива, включително и от ръководителя.
3. В документите по конкурса като академични длъжности се записват само тези, които са
определени в Закона за развитие на академичния състав в РБ.
30. Въпрос

Възможно ли е учен, който работи в частният сектор да бъде ръководил и/или участник в
работен пакет, като част от основния научен колектив?
Отговор
Няма ограничение учен, който не работи в базова или партньорска организация, да участва
като член на научния колектив. В съответствие с Насоките, учения трябва да бъде с
постижения в научната област на проектното предложение, което се потвърждава от
приложена професионална биография и списък на научни публикации по темата на проекта
или близки до нея. В Насоките не са предвидени ограничения за разпределението на
функциите в рамките на работния колектив и по отделните работни пакети,
ръководителите на работни пакети се определят на основата на тяхната компетентност.

06.09.2019 г.
31. Въпрос
Когато участникът е от чуждестранна организация, Приложение № 5 на какъв език се
подписва и подава?
Отговор
На английски език в свободен превод.

08.09.2019 г.
32. Въпрос
Във връзка с попълването на Приложение 6 от документите за участие в Конкурс за
финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г. моля да поясните:
1. На етап подаване на проектното предложение задължително ли е попълването на ЕГН от
членовете на научния колектив.
2. Предвид Указанието за подаване на документите за конкурсите за фундаментални
научни изследвания – 2019 се изисква "Декларация приложение № 6 във връзка с
регламента за лични данни от ръководителя на организацията". От друга страна, във файла
на Декларацията (Приложение 6) има пояснение "Декларацията се попълва и подписва
поотделно от всеки член на научния колектив".
Във връзка с горното, необходимо ли е на етап подаване на проектно предложение да се
предоставя ЕГН на ръководителя на организацията?
3. Ако попълването на ЕГН е задължително, как ФНИ ще осигури конфиденциалността на
личните данни, предвид, че тези декларации (Приложение 6) са включени в папката с
проектното предложение, която се внася в деловодството на Фонда от ръководителя на
проекта или член на екипа и се предоставя на Комисии, и оценители? Освен това файловете
на отделните декларации са записани на електронния носител заедно с другите файлове
по проектното предложение и този електронен носител също се предоставя за ползване.
Отговор

1. Да, ако декларациите не бъдат попълнени, проектът няма да бъде допуснат за
оценяване, тъй като не отговаря на изискванията за административно съответствие и
допустимост (вижте Карта за проверка в т. 6.1 от Насоките).
2. Да, необходимо е, тъй като лични данни на ръководителя на организацията се
обработват като част от Административното описание на проекта и част от приложенията.
3. Подадените проектни предложения, включително и декларации 6, са конфиденциални
и не се разпространяват. Единствено Административната част на проекта се публикува на
интернет страницата на Фонда в съответствие с изискванията на Правилника на ФНИ.

10.09.2019 г.
33. Въпрос
Ако базовата или партньорските организации вече са внесли в деловодството на ФНИ
документите, изисквани в Насоките за конкурса, и съответните декларации, подписани от
представляващия организацията, ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ на хартиения носител
и в електронния формат на проектното предложение: - 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 източника; - Устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или
други правила уреждащи осъществяваните дейности и начинът на финансирането им; Декларация приложение № 1 във връзка с т. 3.1.1 от насоките – по образец (не е необходим
печат на организацията); - Декларация приложение № 2 във връзка с т. 3.2.1 от насоките –
по образец (не е необходим печат на организацията). - Декларация приложение № 6 във
връзка с регламента за лични данни от ръководителя на организацията.
Институтът ни вече има спечелени проекти с ФНИ. Това означава ли, че горепосочените док.
не е нужно да бъдат прилагани?
Отговор
Не, документите трябва да бъдат подписани и подадени всяка година, тъй като
обстоятелствата в декларациите, както и лицата които представляват организацията могат
да се променят. За удобство, през август ФНИ изпрати предложение до ръководителите на
научните организации и висши училища да представят необходимите декларации и
документи в един екземпляр, които да са валидни за всички текущи конкурси на Фонда.
Ако тези документи са представени, не е необходимо да бъдат представяни за всеки
отделен проект или за всеки конкурс.
34. Въпрос
Въпросът ми касае превеждането на средства към партньорите в обединение за работа по
проект.
Правилно ли считам, че финансирането се превежда от ФНИ към базова организация, а
базовата организация разпределя финансирането към партньорите?
Отговор

Да, като разпределението на средствата става в съответствие с финансовия план и
споразумението за обединение между организациите.

11.09.2019 г.
35. Въпрос
Учените, привлечени като консултанти към даден проект, необходимо ли е да попълват
декларация за личните данни и техните CV-та да бъдат включени към CV-та на екипа,
определен за работа по дадения проект ?
Отговор
В Правилника на ФНИ и Насоките за конкурсите не е предвидена позиция „консултант“.
36. Въпрос
Декларациите Приложения 5 и 6 попълват ли се от учените от чужбина? Ако отговорът е
„ДА“ как да стане това като декларациите са на български език?
Отговор
Декларация 5 е в свободен превод от български на английски език, а английски вариант на
декларация 6 е публикуван допълнително на страница за обявяване на конкурса.
37. Въпрос
Бих искала да попитам дали в проектната документация трябва да се включват CV-та на
студентите, привлечени в научния екип, макар че те нямат публикации, цитирания и т.н?
Отговор
За студенти не се изисква професионална биография (записано е на стр. 19 от Насоките за
конкурса).
12.09.2019 г.
38. Въпрос
Във връзка с подготвяне на проектно предложение за фундаментални научни изследвания,
бих искала да ви попитам относно съдържанието на бланката за административно
описание на проекта на английски. Направи ми впечатление, че за разлика от миналата
година в сегашната бланка липсва "Plan for wide dissemination of the fundamental scientific
research", който План присъства в бланката на български. Това технически пропуск ли
е или не се изисква?
Друго нещо - във връзка с командировките, ако в колектива има включен учен от чужбина,
допустим разход ли са средствата по командироване до съответния университет извън
България? В случая университета не е партньор по проекта.
Отговор
1. В конкурса за тази година Планът трябва да бъде включен само в Административното
описание на български език, не е необходимо да се превежда на английски.
2. Да, членовете на колектива на проекта от България могат да бъдат командировани до
съответния университет извън България, в който работят чуждестранни членове на

колектива, както и до всички други организации в чужбина, когато това е необходимо за
изпълнение на работната програма на проекта и популяризиране на резултатите от него.
40. Въпрос
В раздел "Хуманитарни науки" има ли включена "Медицина"?
Отговор
Научните области по конкурса са:
1) Биологически науки;
2) Математически науки и информатика;
3) Медицински науки;
4) Науки за земята;
5) Обществени науки;
6) Селскостопански науки;
7) Технически науки;
8) Физически науки;
9) Химически науки;
10) Хуманитарни науки.
Медицината е включена към научната област „Медицински науки“, а не към „Хуманитарни
науки“.
41. Въпрос
Бихме искали да зададем следните въпроси относно разходите за персонал:
1) Допустимо ли е всички участници в проекта да бъдат включени по точка 3.6.2. от
Насоките и методиката по конкурса, страница 13, Разходите за персонал включват: 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.
2) Задължително ли трябва да има възнаграждения за млади учени, постдокторанти или на
учени, които да бъдат включени по точка 3.6.2. от Насоките и методиката по конкурса,
страница 13, 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
1. Да, допустимо е.
2. Не, не е задължително.

13.09.2019 г.

42. Въпрос
В случай, че е възможно в проектните предложения да бъдат включени учени от друга
организация, която не е базова или партньорска как да бъдат записани те в
административната част и задължително ли е да се изпише настоящата им месторабота?
Отговор
В административната част на проекта те трябва да бъдат включени към частта на колектива
от базовата или от партньорска организация, към която ще работят по проекта. В
съответните им научни биографии трябва да бъде отбелязана актуалната или месторабота,
а в проекта да бъде описано какви дейности ще изпълняват.
43. Въпрос
Съгласно Указанията за подаване на проекти, публикувани на сайта на ФНИ е записано, че
на електронния носител следва да има Поддиректория: /Part1_signatures, в която да са
записани:
Forms_2019_1_admin_BG_p1.pdf
Forms_2019_1_admin_EN_p1.pdf
Forms_2019_1_admin_BG_team.pdf
Forms_2019_1_admin_EN_team.pdf.
От друга страна в публикуваната форма за административно описание
(REG_Forms_2019_1_admin_BG и REG_Forms_2019_1_admin_ЕN), списъкът на членовете на
екипа се съдържа във файла.
Предвид горното, означава ли, че трябва да променим формата за административно
описание, като разделим публикувания файл на два отделни файла?
Отговор
Не, целите файлове REG_Forms_2019_1_admin_BG и REG_Forms_2019_1_admin_ЕN трябва
да бъдат включени в електронния носител като pdf файлове директно генерирани от файла
в doc формат, така че да може автоматично да се търси в тях. Отделно от тези файлове, в
поддиректорията /Part1_signatures, първата страница на тези файлове и страницата с
колектива на проекта трябва да бъда отпечатана, подписана (където е посочено и
подпечатана), след което да бъде сканирана и приложена като отделен pdf файл.
44. Въпрос
Искам да попитам дали литературните източници на кирилица, които са посочени в
описанието на дадено проектопредложение, трябва да бъдат преведени на английски в
английския вариант на проектопредложението.
Отговор
Не, те трябва да бъдат на оригиналния език на който са издадени.

14.09.2019 г.
45. Въпрос
Ако желаем да закупим апаратура от чужбина, достатъчно ли е да представим цената като
извлечение от каталога на фирмата (без представителство в България) и възможно ли е в

проектобюджета ни да заложим приблизителна крана цена, т.к от фирмата нямам как да
знаят с какво мито ще бъде обложена стоката?
Отговор
Да, достатъчно е.

