Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания – 2020 год.
17.08.2020 г.
1. Въпрос
Не открих в документацията електронния адрес за кандидатстване по конкурс:
„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год.“
Може ли да го обявите на видно място, например в "Срок за подаване на проектни
предложения" ?
Отговор
Адресът е публикуван със следния текст: „Електронен адрес за подаване на проектните
предложения: http://fsr2020.stko.eu/“
20.08.2020 г.
2. Въпрос
Може ли да ми дадете отговор на този въпрос:
"Определено темата е много важна за нас, но в критериите за допустимост научната
организация трябва да бъде акредитирана в НАОА. Срока на нашата акредитация изтече,
подали сме всички документи за нови акредитации, но не сме минали процедурите и в
момента нямаме акредитация. В насоките за кандидатстване е посочено " Условията за
допустимост на кандидатите по настоящата процедура са приложими и към всеки участник
в Обединението"
Мисля, че това означава, че и партньорите трябва да имат акредитация."
Отговор
Организациите партньори също трябва да имат акредитация от НАОА, както и базовата
организация – кандидат по проекта.
24.08.2020 г.
3. Въпрос
В насоките по конкурса срещаме затруднение с разбирането на следното пояснение:
„Разходите за обслужване на проекта от базовата организация и партньорските
организации, участващи в проекта, са до 7 % от стойността на изразходваните преки
допустими разходи за съответния етап на проекта (включително със сумата за ДМА и
ДНМА).
Разходите за одит на проекта са в размер до 1 % от стойността на изразходваните преки
допустими разходи за съответния етап на проекта (включително със сумата за ДМА и/или
ДНМА)“ (с. 14 от Насоки).
Бихте ли ни пояснили как в 7-те % , респ. 1-я % се вмъкват и разходи за ДМА и ДНМА?
Не ще трябва свободно да определим процентното съотношение на сума за ДМА и сума за
обслужване на проекта / одит, ли?
Отговор

Текстът означава, че изразходваната сума за ДМА и/или ДНМА се включва в основата за
изчисляване на процентите, заедно с изразходваните преки допустими разходи по
останалите пера. Ако изразходваните средства за първия етап са 30 000 лв. и
изразходваната сума за ДМА и/или ДНМА е 10 000 лв., то максималните стойности на
непреките разходи, 7% и 1% се изчисляват върху основа от 40 000 лв. и са съответно 2 800
лв. и 400 лв.
4. Въпрос
Във връзка с формирането на колектива по проекта имам следния въпрос:
Може ли колега с докторска степен, който в момента не е на щат кум ТУ-София или друга
организация, акредитирана в НАОА, да бъде включен като член на колектива и да бъде
третиран като "учен", при условие, че колегата притежава експертиза, полезна за проекта,
както и научни публикации в областта на проекта.
Благодаря за отговора!
Отговор
Да, ако отговаря на текста, посочен в т. 3.2.1 от Насоките за конкурса: „като учени в
колектива могат да участват лица, които имат висше образование и научна компетентност
по темата на проекта или близки до нея, което се потвърждава с научни публикации и
приложена професионална биография.“
25.08.2020 г.
5. Въпрос
Бих искала да попитам как бих могла да включа в проектното предложение международни
партньори - като отделни изследователи или като партньорска организация? Ако има
избор, кой вариант е по-препоръчителен? Има ли специфични изисквания за
международните партньори? Има ли специфични изисквания за международни партньори
от Сърбия, която не е в Европейския съюз?
Отговор
Партньорски организации от чужбина не са допустими по този конкурс. Както е посочено в
т. 3.2.1 от Насоките за конкурса: „6) В научните колективи могат да участват и учени от
установени в чужбина научни организации, съгласно чл. 45, ал. 3, на Правилника на ФНИ.“
6. Въпрос
Здравейте, въпросът ми е дали проект, който приключва в началото на м.декември 2020
г. (т.е ще е приключил на етап подписване на договор при евентуално одобрение на проект
от настоящата сесия) може да не се определи като "текущ" на етап кандидатстване в
настоящата сесия.
Отговор
Това дали проектът е текущ се определя от датата на приключване подаването на проектни
предложения по конкурса, 30.09.2020 г. Ако датата за приключване на проекта с след тази
дата, той е текущ.
7. Въпрос

Интересува ме дали може да се води като "докторант" в екипа докторант, който е отчислен
с право на защита, но все още не е защитил и е в законовия срок от 2 години за право на
защита?
Отговор
Може в случай, че до крайния срок за подаване на проектни предложения по конкурса
30.09.2020 год. не е изтекъл 2 годишния срок за право на защита.
26.08.2020 г.
8. Въпрос
Възможно ли е да представим проект в рамките на „Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания – 2020 год.“ в партньорство с френски университет.
Сътрудничеството ни е от 1992 г и имаме съвместни докторантури, обмяна на студенти и
преподаватели.
Отговор
Партньорските организации по проектите не могат да бъдат организации от чужбина.

28.08.2020 г.
9. Въпрос
Прощавайте за повторната молба.
В поканата към конкурса, за който отправям въпрос, трябваше да има разяснение за
процентното съотношение между одит, обслужване на проекта и ДМА и ДНМА. Не е
добавено подобно обяснение.
Погледнах и в pdf файла „Въпроси и отговори“ към конкурса, но отново не виждам
обяснение.
Отговор
В Насоките няма фиксирано процентно съотношение между разходите за одит или
разходите за обслужване на проекта от базовата организация и партньорските организации
и тези за ДМА и ДНМА. Ако това не отговаря на Вашия въпрос, може ли да уточните какво
точно питате.
10. Въпрос
Пиша Ви във връзка с „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания –
2020 год.“. Въпросът ми е следният: Екипът ни беше кандидатствал по „Конкурс за
финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства,
свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“ и не беше одобрен, изпратените от нас
приложения от всеки член на екипа, както и от ръководителя на проекта (Декларациите от
името на представляващите базовата организация, както и декларацията за обработка на
лични) важат ли за този проект, тъй като забелязвам, че бланките са променени (обединени
са)?
Отговор

Приложените декларации от представляващия базовата организация важат за всички
конкурси през годината. Останалите декларации, вкл. и декларацията за лични данни се
отнасят до конкретно проектно предложение и трябва да бъдат попълнени и подадени
отново.
11. Въпрос
Пиша ви във връзка с обявения „Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания – 2020 год.“. Екипът ни беше кандидатствал по проект „Конкурс за
финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства,
свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“ и не получи одобрение, приложените
тогава декларации от името на представляващите базовата организация, както и
декларацията за обработка на лични данни на екипа, ще важат ли сега, понеже има разлика
в образците?
Отговор
Приложените декларации от представляващия базовата организация важат за всички
конкурси през годината. Останалите декларации, вкл. и декларацията за лични данни се
отнасят до конкретно проектно предложение и трябва да бъдат попълнени и подадени
отново.
12. Въпрос
Ще ви бъда благодарен да получа отговор на въпрос по следния казус, свързан с
подготовката на документи по кандидатстване в конкурса на ФНИ за финансиране на
фундаментални научни изследвания- 2020 г. За ръководител на подготвящ се проект е
предложен професор, който през тази година е пенсиониран, но е преназначен като
експерт (изследователска, неакадемична длъжност) на работа в същата научна институция.
Той отговаря на условията за ръководител: има степен доктор и е, както отбелязах по-горе,
в трудово-правни отношения с институцията. Същевременно, във формулярите по
кандидатстването трябва да бъде вписана и академичната длъжност на ръководителя.
Предполагам, че в случая под академична длъжност би трябвало да се впише
званието/титлата професор? Доколкото ми е известно такива казуси при конкурси вече е
имало? Позволявам си да отбележа, във връзка с това, че според академичните правила,
професорите дори и след пенсиониране, продължават (ако са избрани) да бъдат членове
на съответните научни съвети като хабилитирани лица и да участват (като професори) в
научни журита за избор на лица, назначавани на академични длъжности.
Надявам се да получа, в нужното за подготовката на проекта време, отговор на поставения
въпрос.
Отговор
Ако ученият има ОНС доктор, назначен е на трудов договор към базовата организация и е
експерт в научната област на проектното предложение, съгласно Насоките за конкурса той
може да бъде ръководител на научния колектив. В Насоките няма изискване
ръководителят да бъде назначен на академична длъжност. В полето „академична
длъжност“ би трябвало да се запише академичната длъжност, която е заемал преди
пенсиониране.

31.08.2020 г.
13. Въпрос
В Насоките и методиката за оценка по процедура :Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания - 2020 г.: в т. 3.2.1. Изисквания към участниците в екипа
по проекта е записано "Участници в повече от 4 текущи проекта по конкурси за
фундаментални научни изследвания, по тематични конкурси или по национални научни
програми, не могат да участват в колективи на проектни предложения в настоящия
конкурс."
Имам следния въпрос: Проектите по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания на млади учени и постдокторанти" и по програма ERA-NET дали спадат към
изброените по-горе конкурси? Ако участник в проектно предложение на текущата сесия е
участник в проекти по тези два конкурса дали се броят или не?
Отговор
Да, спадат, тъй като и двата типа конкурси за финансиране на фундаментални научни
изследвания, т.е. участието в такива проекти се отчита при определяне на броя проекти, в
които ученият участва.
14. Въпрос
Могат ли да бъдат заплащани услуги на организации извън страната (перо "Разходи за
външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта") ?
Отговор
Да, ако това е необходимо за изпълнението на проекта, описано е в обосновката на
финансовия план и е осъществено в съответствие с нормативната уредба.
15. Въпрос
Във връзка с настоящата сесия за фундаментални научни изследвания бих искал да
попитам:
1) Необходимо ли е да се предоставят оферти от търговци за стойността на
реактивите/услугите, които са залегнали в проектното предложение?
2) Отнемат ли се точки за квалификация на ръководителя на проекта, ако съшият не е
ръководител в момента на други проекти? Или напротив това означава, че ръководителят
може да се съсредоточи върху изпълнението на проектното предложение?
Предварително Ви благодаря за отговорите на тези въпроси.
Отговор
1. В Насоките за конкурса има изискване: „При обосновката на разходите трябва да са
посочени индикативни цени за планираните за закупуване активи.“ Такова изискване няма
за консумативи, услуги и др.
2. Оценяването на проектните предложения се извършва от независими експерти, като
оценката се прави въз основа на Насоките за конкурса. Оценителите не получават
специфични указания за формиране на оценките по отделните подкритерии.
16. Въпрос

Може ли общата сума за първия етап на проекта да надвишава половината от общата сума
за двата етапа, т.е. 85 000 лв.? Защото само за разходи за персонал и за ДМА и ДНМА сумата
може да бъде 75 000 лв. Като се добавят необходимите разходи по другите пера, сумата
надхвърля 85 000 лв.
Отговор
Сумата за първия етап на проекта (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА)
трябва да бъде половината от общата сума за проекта, отново без допълнителните
средства за ДМА и/или ДНМА. Няма ограничение за разпределението на допълнителните
средства за ДМА и/или ДНМА между двата етапа.
02.09.2020 г.
17. Въпрос
Пиша ви във връзка с обявения конкурс за проекти за фундаментални научни изследвания
– 2020 г. Подготвяме проект по ФНИ и искаме да включим евентуален докторант, защото
конкурсът за докторанти е малко по-късно. Имаме обявени конкурси за докторанти (4
места), но конкурсът приключва на 4.10.2020 г. Бихме искали да включим един от бъдещите
докторанти към проекта, но не знаем дали може да се включи във финансовия план на
проекта и в самия проект.
Отговор
Може да включите докторант и след като проекта започне, в съответствие с процедурата,
определена в Правилника на ФНИ. За планиране на разходите за персонал – в насоките
няма изискване да се посочи тяхното разпределение, така, че може да планирате сума,
която след това да използвате за заплащане на работа и на докторант по проекта.
18. Въпрос
В Насоките и методиката за оценка по процедура :Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания - 2020 г.: в т. 3.2.1. Изисквания към участниците в екипа
по проекта е записано "Участници в повече от 4 текущи проекта по конкурси за
фундаментални научни изследвания, по тематични конкурси или по национални научни
програми, не могат да участват в колективи на проектни предложения в настоящия
конкурс."
Имам следния въпрос: Учен участващ в 4 текущи проекта може ли да бъде ръководител или
участник в проектно предложение в текущата сесия на ФНИ?
Отговор
Може.
03.09.2020 г.
19. Въпрос
В екипа, който ще кандидатства по конкурса от МОН, ще има около 30 колеги. Те са на
археологически разкопки в момента и още дълго ще бъдат.

Как аз да им изпратя декларациите. И кога ще ги получа ? Та повечето от тях работят в
затънтени села и няма пощи или Еконт. Не мога да намеря модел за написването на СV (на
български и на английски).
Отговор
1. Можете да изпратите декларациите и да ги получите по начин, който прецените, че найудобен за Вас.
2. Ако отворите файла с Научно описание на проекта – Част 2 на български и на английски
език, ще видите, че в края на файла са поставени формите за научни биографии на
членовете на колектива на съответния език. Те трябва да бъдат в този файл и при подаване
на проектното предложение.
20. Въпрос
Имам въпрос относно конкурса за фундаментални научни изследвания. В НАСОКИ И
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2020 г.” е записано, че сред допустимите разходи са "дълготрайни
материални и нематериални активи, включително апаратура".
Моля да поясните, дали ще бъде финансирана цялата стойност на ДМА/ДНМА или само
амортизациите.
Отговор
В насоките за конкурса след цитираното от Вас изречение е записано „Те са приемливи
разходи за проекта в пълен размер доколкото закупените активи са необходими за
осъществяване на фундаменталните научни изследвания по проекта.“, т.е. цялата стойност
на актива в пълен размер.
21. Въпрос
В Насоките и методиката за оценка по процедура :Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания - 2020 г.: в т. 3.2.1. Изисквания към участниците в екипа
по проекта е записано "Участници в повече от 4 текущи проекта по конкурси за
фундаментални научни изследвания, по тематични конкурси или по национални научни
програми, не могат да участват в колективи на проектни предложения в настоящия
конкурс."
Имам следния въпрос: Проектите по „Изграждане и развитие на центровете за върхови
постижения” дали спадат към изброените по-горе конкурси?
Отговор
Не.
04.09.2020 г.
22. Въпрос
Бих искал да разбера дали мога да участвам като ръководител едновременно на три
проектни предложения в обявени конкурсни сесии на ФНИ, както следва:
1. "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени
предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г." - вече с одобрено за
финансиране проект;

2. "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г." - предстои
подаване на проектно-предложение;
3. "Проект по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS)" - предстои
подаване на проектно-предложение.
Отговор
Можете да участвате като ръководител на трите проектни предложения, но ако бъдат
одобрени за финансиране, според Правилника на ФНИ може да бъдете ръководител само
на две от тях. Тъй като оценката за научната компетентност на ръководителя е съществена
част от научната оценка на проектното предложение, в Правилника на ФНИ не е
предвидена процедура за замяна на ръководителя преди подписване на договора за
финансиране. Затова за последно проектно предложение няма да може да бъде подписан
договор за финансиране с ръководител, който вече ръководи 2 текущи проекта. Обърнете
внимание и на изискването за избягване на двойно финансиране, ако проектите са с близка
тематика.
05.09.2020 г.
23. Въпрос
Здравейте, имам въпрос относно разходите по кандидатстването в конкурса по
Фундаментални научни изследвания 2020 - дали е допустим разхода за модем за безжичен
мобилен интернет (т.нар. бисквитка) с абонамент за срока на проекта за извършване на
заложените дейности при теренната работа от участниците?
Отговор
Указанията за финансово изпълнение и отчитане на договорите са публикувани на следния
адрес: https://www.fni.bg/?q=node/606. В тях не могат да бъдат изброени изчерпателно
всички неща, които могат и който не могат да бъдат закупени по проектите. Преценка за
целесъобразност на разхода се прави от оценителите, а за допустимост и
законосъобразност на разхода – от лицензиран одитор при одитиране на финансовия отчет
на договора.
08.09.2020 г.
24. Въпрос
Участвам във изграждането на проект, който е за Вашия КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2020 г. Екипът, с който работя желае да получи
информация за т, нар. График за изпълнението проекта. Ние разбираме, че той трябва да е
съобразно работните пакети, но самото графично изображение, като предвиждане или
като очаквани резултати трябва да изобразява. Моля Ви, за Вашето пояснение. Ще бъдем
благодарни за всяко пояснение и изяснение, което направите за нас.
Отговор
Графикът трябва да бъде представен като диаграма на Гант (Gantt Chart), както е показано
във формата за научното описание на проекта – по редовете са записани работните пакети
и съответните дейности, а вертикално се отбелязва началото и края на съответната дейност
или работен пакет.

25. Въпрос
Бих желал да попитам задължително ли е документите да са подписани с електронен
подпис от ръководителя на базовата организация? Ако отговорът Ви е ДА бих желал да ми
посочите върху кои документи е необходимо да има електронен подпис на ръководителя
на базовата организация.
Необходимо ли е някои документи да са подписани с електронен подпис от ръководителя
на научния колектив? Ако отговорът Ви е ДА бих желал да ми посочите върху кои документи
е необходимо да има електронен подпис на ръководителя на научния колектив.
Отговор
Документите, които трябва да бъдат подписани с електронен подпис за описани във файла
Информация относно как да бъдат представени документите по проектните
предложения, който е публикуван на интернет страницата на конкурса. В същия документ
е описано и как трябва да бъдат подадени и останалите документи по конкурса.
26. Въпрос
В екипа ни се оформиха 2 въпроса:
1. Необходимо ли е учен от български произход, но към момента на подаване на
предложението на щат в чужда институция да подава СВ и на български език или той се
възприема като чуждестранен учен и попълва само СВ на английски?
2. В правилата е посочено, че за студенти не се изисква професионална биография. Какви
данни за тях е необходимо да фигурират - име, университет, специалност в същата бланка,
като списък или да бъде посочена само бройка, че се предвижда привличането на
определен брой студенти?
Отговор
1. Ученият от институция в чужбина подава биография само на английски език.
2. В списъка на колектива трябва да бъдат посочени имената на студентите и да бъде
отбелязано, че са студенти. При описанието на научния колектив (в рамките на научното
описание на проекта) може да посочите и техните специалности и университет, в който се
обучават.
09.09.2020 г.
27. Въпрос
Уважаеми колеги, във връзка с обявения конкурс от Ф"НИ" „Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания – 2020 год.“ имаме следните въпроси относно
изискванията в т. 3.2.1. Изисквания към участниците в екипа по проекта е записано
"Участници в повече от 4 текущи проекта по конкурси за фундаментални научни
изследвания, по тематични конкурси или по национални научни програми, не могат да
участват в колективи на проектни предложения в настоящия конкурс."
1. Може ли да бъде участник в научния колектив на проектното предложение по конкурса
учен, който участва в 4 текущи проекта?
2. Проектите финансирани по програми за двустранно сътрудничество включват ли се в
изброените по-горе?

Отговор
1. Да, може.
2. Не се включват.
10.09.2020 г.
28. Въпрос
В екипа на проекта са включени двама чуждестранни учени. В точка 5.4. от Насоките те
трябва да подпишат декларация за съгласие (REG_Prilojenie_4 EN.docx) и информация за
конкретното им участие в проекта.
Въпросът ми е дали исканата информация може да е включена в декларацията или трябва
да е описана в отделно приложение?
Отговор
Информацията за участието на учения в проекта може да бъде записана на отделна
страница след подписа под Декларацията.
29. Въпрос
Във връзка с подготовката на проект в настоящата сесия на ФНИ имам следния въпрос:
Може ли в екипа по проекта да участва учен от САЩ и дали ще бъдат признати
транспортните разходи за пътуване до България и обратно.
Отговор
Да, може. Съгласно Насоките за конкурса като допустими се приемат следните разходи:
„разходи за посещения на учени от чужбина в базовата или в партньорска организация за
изпълнение на дейности, свързани с проекта при условията на краткосрочна мобилност
(поемане разходите за командировка)“.
30. Въпрос
Имам следния въпрос относно „Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания – 2020 год.“.
В насоките на конкурса е написано "Минималният брой членове на колектива е пет, от
които поне трима с ОНС „Доктор“.
Моля да поясните, ако е сключено обединение на кандидати (Кандидат + партньори), дали
горепосоченият минимален брой членове на колектива важи за всеки кандидат/партньор
по отделно или за обединението като цяло.
Отговор
Минималният брой членове на колектива се отнася общо за всички организации, които
участват в проекта.

11.09.2020 г.
31. Въпрос
Имам няколко въпроса, свързани с участниците в проекта:

1. В екипа на проекта е включен чуждестранен учен. Не предвиждаме сключване на
договор за партньорство с научната организация, но имаме подписан договор за
сътрудничество. Въпросът ми е трябва ли да прилагаме Договора за сътрудничество в
документите на конкурса и ако да, то изисква ли се и превод на същия?
2. За докторантите, включени в проекта, необходимо ли е да се прилага заповедта за
зачисляването им и съответно тя трябва ли да бъде превеждана?
3. За постдокторантите, включени в проекта необходими ли са някакви документи,
удостоверяващи, че са именно такива и съответно, трябва ли да бъдат превеждани?
Отговор
1. Не трябва.
2. Не.
3. Не се изискват документи.
32. Въпрос
Във връзка с покана за кандидатстване по конкурс за финансиране на фундаментални
научни изследвания - 2020 год., бих желал да попитам:
членовете на колектива - учени от организации в република България, необходимо ли е да
подават декларация - приложение 4, на английски език?
Отговор
Не, те трябва да подадат декларацията само на български език.
33. Въпрос
Във връзка с кандидатстване в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания – 2020 год.“ имам два въпроса:
1. В насоките е записано, че в перо „Външни разходи“ спадат такси за участие в научни
мероприятия. Това означава ли, че тук влизат такси за конференции, в които ще се участва
със или без командировка, както и такси за публикуване в научни списания?
2. Може ли да се плати чрез граждански договор за външни услуги, например за
изработване на специфичен програмен продукт от програмист, който не може да издаде
фактура?
Отговор
1. Съгласно Указанията за финансово изпълнение и отчитане на договорите, таксите за
участие в конференции, когато не са свързани с командировка, и разходите за такса за
публикуване в научно списание се отнасят към перо „Разходи за материали, консумативи и
други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“. По-подробна
информация за групите разходи може да намерите в Указанията за финансово изпълнение
и
отчитане
на
договорите
са
публикувани
на
следния
адрес:
https://www.fni.bg/?q=node/606.
2. Да, може.
34. Въпрос
Моля да ми кажете дали могат да бъдат наемани като външни изпълнители, с граждански
договор за извършване на съответната услуга, служители на базовата организация, които
не са членове на екипа по проекта?

Отговор
Да, могат, в случай, че лицата ще изпълняват дейности, пряко свързани с изпълнението на
работната програма проекта. Ако дейностите са административни, счетоводни и подобни
на тях, те трябва да бъдат за сметка на разходите за обслужване на проекта от базовата
организация и партньорските организации (част от непреките разходи).
13.09.2020 г.
35. Въпрос
Бих искала да попитам за тълкуване на условието:
"Участници в повече от 4 текущи проекта по конкурси за фундаментални научни
изследвания, по тематични конкурси или по национални научни програми, не могат да
участват в колективи на проектни предложения в настоящия конкурс."
Как се тълкува ННП като брой проекти? Счита ли се цялата ННП като един проект,
разпределена в различни работни пакети, научни задачи и дейности?
Отговор
Ограничението се отнася за проекти по ННП, финансирани от ФНИ. Това за ННП ВИХРЕН и
ННП Петър Берон и НИЕ.
36. Въпрос
Бих искала да попитам за английската версия на Приложение 4 - трябва ли да се постави
темата на проекта? Във формата не откривам да е обозначено. Необходимо ли е
участниците от чужбина да попълнят и допълнителна декларация в свободен текст с
уточнения за участието им в проекта?
Отговор
Темата на проекта може да се допълни. След декларацията може в свободен текст да се
добави другата информация във връзка с участието на съответния чуждестранен учен в
проекта.
37. Въпрос
Бих искала да попитам дали е възможно закупуване по бюджета на лаптоп и хладилник за
целите на проекта? Ако да, по кои пера?
Отговор
По-подробна информация за групите разходи може да намерите в Указанията за
финансово изпълнение и отчитане на договорите са публикувани на следния адрес:
https://www.fni.bg/?q=node/606.

14.09.2020 г.
38. Въпрос
Във връзка с конкурса за фундаментални научни изследвания 2020, възниква въпрос по
отношение допустимост на участниците. Във връзка с допустимост на кандидатите е
посочено: "Участници в повече от 4 текущи проекта по конкурси за фундаментални научни

изследвания, по тематични конкурси или по национални научни програми, не могат да
участват в колективи на проектни предложения в настоящия конкурс" - стр. 11 от Насоките
за кандидатстване. Моля, пояснете дали конкурсите по двустранно сътрудничество се
включват сред изброените.
Отговор
Не.
39. Въпрос
Има ли право ръководител на проект към ФНИ за 2019 г. да бъде ръководител на
партньорски колектив при обединение за настоящия конкурс за фундаментални
изследвания?
Отговор
Ограничението се отнася единствено за ръководителя на проектното предложение, но не
и за останалите членове на колектива. В Правилника на ФНИ и в Насоките за конкурса не е
определена позиция „ръководител на партньорски колектив“.
40. Въпрос
Съгласно Насоките и методиката за оценка по процедура „конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания – 2020 г.”, в разходи за командировка, могат да се
включат разходи за посещения на учени от чужбина в базовата или в партньорска
организация за изпълнение на дейности, свързани с проекта при условията на
краткосрочна мобилност (поемане разходите за командировка). Записано е, че
допустимите размери на разходите следва да са съобразени с националното и съответното
чуждестранно законодателство за командироване - където е приложимо.
Въпросът ми е, съгласно кой нормативен документ трябва да се предвидят квартирни и
дневни разходи. Съгласно “НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА“, „НАРЕДБА ЗА
СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА„ или някакъв друг
нормативен документ.
Отговор
Разходите трябва да се определят по действащите в страната нормативни документи.

15.09.2020 г.
41. Въпрос
Средствата до 50 000 лв. за ДМА/ДНМА предвидени, в конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания – 2020 год., следва да са с ДДС или без ДДС?
Отговор
Това е сумата, която се предвижда да бъде отчетена и призната като разход по проекта.
Третирането на ДДС трябва да бъде в съответствие с нормативната уредба.

42. Въпрос

В насоките на „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания –2020 год.“
е казано: „При обосновката на разходите трябва да са посочени индикативни цени за
планираните за закупуване активи“. Изисква ли се представяне на оферти, ако да, колко на
брой?
Втори въпрос: Какво значи изразът : „да дават възможност за автоматично търсене“ търсене на какво и от какво?
Отговор
1. Типа на предоставената информация зависи от подаващия проекта. Информацията
трябва да бъде достатъчна за оценителите да се убедят, че сумата е коректно планирана.
2. Да могат оценителите автоматично да търсят в pdf файла определени думи или изрази.

43. Въпрос
Имам следните въпроси във връзка с подготвянето на документацията по конкурса за
фундаментални научни изследвания 2020:
1) Дали двата образеца на декларации REG-Prilojenie-4 и REG-Prilojenie-4 EN трябва да се
попълнят и от българските, и от чуждестранните участници в проекта, или пък българската
форма е за българските, а английската за чуждестранните?
2) Поръчката и изработването на специален софтуер от външни изпълнители в кое
финансово перо се включва – външни услуги или разходи за дълготрайни нематериални
активи? В „Насоките“ за конкурса на с. 14 при „външни услуги“ са изброени разходи за
заплащане „за използване на апаратура, анализи, консултации, такси за участие в научни
мероприятия и др.“, но по-долу при „дълготрайни нематериални активи“ стои в скоби
пояснение „(софтуер и информационни продукти)“.
Отговор
1. Българската форма е за българските, а английската за чуждестранните.
2. По-подробна информация за групите разходи може да намерите в Указанията за
финансово изпълнение и отчитане на договорите са публикувани на следния адрес:
https://www.fni.bg/?q=node/606.

16.09.2020 г.

44. Въпрос
В насоките на конкурса за фундаментални научни изследвания 2020г. на стр.19 за оценка
на проект в точка 1. много добър са проекти постигнали резултати за даден етап освен в
публикации с импакт фактор и заявки за патент и тн. На същата страница преди т.5 пише,
че резултатите от проектите не могат да бъдат заявки за патент. За мен тук има
противоречие. Бих те ли обяснили може ли за резултат да е заявка за патент към проекта
да или не?
Отговор
Цитираният текст е от Правилника на ФНИ и се отнася общо за конкурси на Фонда.
Обяснение за конкретния конкурс, който е обявен само за фундаментални научни

изследвания в съответствие с Регламент на ЕС, е дадено в по-долу в Насоките: „Тъй като
научните изследвания, които се финансират по конкурса, могат да бъдат само
фундаментални, като резултат от изпълнението на проектите не могат да бъдат заявки за
патенти, полезни модели или други форми на защита на интелектуална собственост.“
45. Въпрос
Имам проблем с качването на файла "Научно описание на проекта на бълг. език", защото е
22mb. Явно е твърде голям , за да се качи на вашата платформа. Сканирани документи не
могат да се компресират. Как да ви го предоставя? Rar? Zip?
Отговор
Научното описание на проекта не трябва да бъда сканирано, а генерирано автоматично от
съответния документ (напр. MS Word) - в Насоките за конкурса е записано: „документите Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично
търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа)“. В този случай размерът на
файла е значително по-малък, а и може да се контролира с опциите при генериране на pdf
файла.
46. Въпрос
Сумите указани за ДМА „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания –
2020 год.“ според :
2) Максималната сума за всеки отделен проект без средствата за ДМА и/или ДНМА е 120
000 лв. като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв. за ДМА и/или ДНМА са до
50 000 лв. с ДДС или 50 000 лв. без ДДС?
Отговор
Това е сумата, която се предвижда да бъде отчетена и призната като разход по проекта.
Третирането на ДДС трябва да бъде в съответствие с нормативната уредба.

17.09.2020 г.
47. Въпрос
Въпросът ми е следният. В подготвяното от нашия екип проектно предложение присъстват
като предвиждани дейности издаване на два сборника и четири монографии. Ако един или
повече членове на екипа са автори на някоя от издаваните монографии, хонорарът за
написването на монографиите включва ли се в общото заплащане на членовете на екипа,
което според правилата на конкурса не трябва да надвишава 30 %, или се смята като
отделен разход, който не е свързан с пряката работа на членовете на екипа (основна
научно-изследователска дейност, работа по сайт, организационна работа)? Същият въпрос
възниква и при издаването на сборници: работата на някой от членовете на екипа като
редактор, предпечатна подготовка може ли да се смята като отделен хонорар, предвиден
за външна дейност, и да не се включва в общото заплащане членовете на екипа? Благодаря
предварително за отговора!
Отговор

Членове на екипа на проекта не могат да получават възнаграждение като външни
изпълнители - в Насоките за конкурса е записано: „Възнаграждения като външни
изпълнители не могат да получават лица, които са членове на Изпълнителния съвет на
Фонда, съответната постоянна или временна научно-експертна комисия, както и членове
на научния колектив на проекта.“
В Насоките за конкурса не е предвидено ограничението в проценти, за което пишете.

18.09.2020 г.
48. Въпрос
Здравейте, имам следното запитване относно участието в течащата в момента научна
сесия: може ли участник в 4 текущи проекта и ръководител на 1 текущ проект, да бъде
участник и в 1 проект към сегашната сесия? Благодаря!
Отговор
Ако ученият участва в 5 текущи проекта (като ръководител или член на научния колектив),
тогава не може да бъде участник в проектно предложение по конкурса.
49. Въпрос
По повод предстоящата конкурсна сесия за финансиране на фундаментални научни
изследвания – 2020 г. имаме следния въпрос: ако включим член на колектива, който е от
друга научно-изследователска организация (напр. БАН), трябва ли тази организация да
бъде партньор в проекта?
Отговор
Не е задължително.

50. Въпрос
Подадох, проектното предложение в Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания – 2020 год. на тема: ...
На следните документи липсва електронен подпис:
-Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език и на
английски език)
-Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език и на английски
език)
Има ли възможност документите да бъдат подписани и електронно и наново да бъдат
качени в системата.
Отговор
След запитване от вас и други колеги, процедура, как могат да бъдат заменени файлове във
вече подадени проектни предложения преди изтичане на крайния срок за подаване на
проектни предложения, е публикувана като съобщение на интернет страницата на ФНИ и
на страницата, на която е обявен конкурса: https://www.fni.bg/?q=node/1196.

19.09.2020 г.
51. Въпрос
В представената таблица Excel за разпределение на разходите по пера има несъответствие
при пресмятане на процентите за административно оформление и одит на проекта с това,
което изрично е посочено в насоките. В таблицата по формулата излиза, че отчисленията
за БО и одит са процент от преките допустими разходи, а не от общата сума на проекта.
Бихте ли ми потвърдили как реално да бъде определен този процент и има ли допусната
грешка в таблицата
Отговор
В Насоките за конкурса е записано:
„Разходите за обслужване на проекта от базовата организация и партньорските
организации, участващи в проекта, са до 7 % от стойността на изразходваните преки
допустими разходи за съответния етап на проекта (включително със сумата за ДМА и
ДНМА).
Разходите за одит на проекта са в размер до 1 % от стойността на изразходваните преки
допустими разходи за съответния етап на проекта (включително със сумата за ДМА и/или
ДНМА).“
Въз основа на този текст е изготвен и съответния файл на ексел. Обърнете внимание, че при
отчитането на съответния етап на проекта това трябва да бъде процент от реално
изразходваните преки допустими разходи, а не от планираните.
52. Въпрос
Дали бихте могли да ни разясните какво се включва в дългосрочните нематериални активи?
Дали това е закупуване на специализиран софтуер или може да бъде и разработването на
такъв софтуер?
Дали включва такса за публикуване на статия и ако не, какъв разход е тази такса?
Дали това би могло да бъде членски внос на един или на всички участници в проекта в
научна организация?
Отговор
По-подробна информация за групите разходи може да намерите в Указанията за
финансово изпълнение и отчитане на договорите са публикувани на следния адрес:
https://www.fni.bg/?q=node/606.
20.09.2020 г.
53. Въпрос
Искам да задам следния въпрос: Членовете на научния колектив трябва ли да се подписват
в
Административно описание на проектното предложение -Част 1 (на български език и
английски език)?
Понеже в указанията за подаване е записано:

"Административно описание на проектното предложение -Част 1 (на български език)(с
подписи на ръководителя на научни колектив и представляващия базовата организация и
мокър печат на базовата организация на първа страница. Не се изискват подписи при
списъка на научния колектив)."
Ако не се подписват в Част 1, то само в Декларациите – Приложение 4 ли се подписват.
Отговор
Правилно сте разбрали указанията, членовете на колектива се подписват само в
Приложение 4.
21.09.2020 г.
54. Въпрос
Поради недоглеждане и прибързани действия, не съм качила в платформата правилните
файлове (а именно - подписани електронно), а вече приключих подаването. Възможно ли
е да подам отново проекта си чрез нов профил, генериран от друг мейл, без това да
дискредитира участието ми в конкурса? Има ли друг начин да бъдат добавени въпросните
изискуеми файлове?
Отговор
След запитване от вас и други колеги, процедура, как могат да бъдат заменени файлове във
вече подадени проектни предложения преди изтичане на крайния срок за подаване на
проектни предложения, е публикувана като съобщение на интернет страницата на ФНИ и
на страницата, на която е обявен конкурса: https://www.fni.bg/?q=node/1196.
55. Въпрос
Въпросът ми е, във връзка с вече подадено от мен проектно предложение на електронната
платформа на ФНИ на 18.09.2020, с електронен подпис само на административното
описание - Част 1, на български език, съгласно насоки
те за подаване.
Няколко часа по-късно последва писмо от управителя на ФНИ с разяснение (вероятно
наложило се, поради неясното обяснение в насоките), че електронен подпис се изисква за
4 документа: административно описание - Част 1 (на български и на английски език) и на
научното описание – Част 2 (на български и на английски език) и, че ако на някой от тези
документи липсва електронен подпис, то съответното проектно предложение няма да
отговаря на условията за административно съответствие.
По какъв начин мога да добавя необходимите документи с електронен подпис, след като
вече съм приключила с качването им на електронната платформа, а до изтичане на крайния
срок (17:00 ч. на 30.09.2020) има още 10 дни?
Отговор
В т. 5.1 на Насоките за конкурса е записано:
„Проектните предложения се представят до 17 часа на 30.09.2020 г. по електронен път към
Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на
проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf
формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с
електронен подпис от ръководителя на базовата организация. Административното

описание на проекта – Част 1 на български език се подава и като сканирано копие със
съответните подписи и печат на базовата организация и подпис на ръководителя на
научния колектив.“
В този текст ясно е записано изискването двете части на проектното предложение на
български и на английски език да са подписани електронно. Това изискване не е въведено
допълнително и никъде не пише, че само Административното описание трябва да бъде
подписано с електронен подпис. Причината да бъде изпратено писмото от 18.09 бяха
няколко подадени проектни предложения, които не отговаряха на изискванията на
Насоките на конкурса за подписване на документите.
След запитване от вас и други колеги, процедура, как могат да бъдат заменени файлове във
вече подадени проектни предложения преди изтичане на крайния срок за подаване на
проектни предложения, е публикувана като съобщение на интернет страницата на ФНИ и
на страницата, на която е обявен конкурса: https://www.fni.bg/?q=node/1196.
56. Въпрос
Съгласно публикуваните указания на 18.09. 2020 на страницата на ФНИ, подписването с
електронен подпис се изисква за следните документи: 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). Място на което трябва да се подпише е фиксирано само в
Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език). В
останалите документи липсва. Моля да дадете разяснение.
Отговор
Начинът за подписване и подаване на документите по конкурса е определен в т. 5.1 на
Насоките за конкурса, указанията само обръщат внимание този начин да се спазва от
подаващите проектни предложения. ФНИ няма изискване къде на листа да се постави
електронния подпис на ръководителя на базовата организация. Указано е единствено
мястото, на което трябва да бъдат поставени реалните подписи в Административното
описание на проектното предложение, което трябва да бъде подадено и като сканиран
файл.

57. Въпрос
Обръщам се с молба за спешно разяснение по отношение на начина на подписване на
посочените документи по конкурсната сесия
"Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год."
На бланките на научното описание на проекта REG_Forms_2020_2_scientific_BG/EN липсва
място, където да се положи подписа. Също така в инструкциите остава неясно кой трябва
да подпише тези документи - ръководителят на научния колектив с електронен или с мокър
подпис? необходим ли при тях подпис на представляващия базовата организация и ако да
какъв да е - електронен или мокър подпис?
Отговор

Това е обяснено в т. 5.1 на Насоките за конкурса. Допълнително това обяснение е включено
и в отделен файл с обяснение кои документи как трябва да бъдат подписани и подадени ,
което е публикувано на интернет страницата на конкурса, както и указание как да се
постави ел. подпис. Подписването с електронен подпис от ръководителя на базовата
организация се изисква за следните документи:
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)
ФНИ няма изискване къде на листа да се постави електронния подпис на ръководителя на
базовата организация.

