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Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за проекти по програми за двустранно 
сътрудничество – България – Австрия  – 2020 г. 

 
15.12.2020 г. 

 
1. Въпрос  
В Декларация – Приложение 3, научният ръководител декларира, че не ръководи 
повече от два проекта, финансирани от Фонда, въз основа на проведени конкурси по 
чл.35 от Правилник на Фонд „Научни изследвания“. В момента съм ръководител на 
проект, финансиран от ФНИ (ДН 17/22), конкурс за фундаментални научни изследвания. 
Участвам и в ННП "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, 
където съм ръководител на работна задача в работен пакет на компонент 2. 
Въпросът ми е дали това участие в ННП "Храни" се брои като ръководна длъжност, още 
повече, че тази национална научна програма не е базирана на конкурсен принцип? В 
тази връзка дали мога да бъда ръководител на проект по програма за двустранно 
сътрудничество България-Австрия? 
Отговор 
Ограничението, описано в Правилника на Фонд „Научни изследвания“, се отнася само 
за проекти, финансирани въз основа на конкурси на Фонда. 
 
2. Въпрос  
В указанията към конкурсната документация е записано: "Проектните предложения се 
представят до 17 часа на 1 март 2021 г. по електронен път към Фонд "Научни 
изследвания" в електронен формат..." Под електронен път се разбира по е-майл или на 
конкретен сайт? 
Отговор 
На страницата, на която е обявен конкурса, в срок не по-кратък от 45 дни преди крайната 
дата за подаване на документите, ще бъде публикуван адреса на страницата за 
подаване на проектните предложения. 
 

16.12.2020 г. 
 

3. Въпрос  
1. Допустимо ли е да участвам в проект по програмата, като "учен/експерт с постижения 
в научната област на проектното предложение" при положение, че: 

 притежавам научна степен „доктор“ от 29.09.2015 г. 
 имам участия в научни проекти и имам публикации през последните 5 години, но 

не работя на постоянен договор в научна организация? 
2. В случай на положителен отговор на първия въпрос, в научната биография, която се 
изисква да представя, в полето „Месторабота – научна организация, научно звено“ 
следва да впиша местоработата си на постоянен договор (въпреки, че това не е научна 
организация) или следва да впиша името на научната организация, която подава 
проектното предложение, но с която ще имам граждански договор едва при евентуално 
одобрен проект? 
 
Отговор 
1. Да, допустимо е. 
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2. В научната биография трябва да запишете юридическото лице, където сте назначен 
на трудов договор. 
 
4. Въпрос  
Каква е процедурата за включването ми в базата данни на Фонд „Научни изследвания“, 
тъй като към момента нямам регистрация? 
 
Отговор 
Необходимо е да бъде подадена научната биография – част от проектното 
предложение. 
 

12.01.2021 г. 
 

5. Въпрос  
Интересуваме се от Българо-Австрийския конкурс и по-специално от изготвянето на 
финансовия план. Въпроса ни е тези 8000 евро, които са предвидени за австрийците, 
част ли са от оказаната сума по проекта - 40 000 или са отделно перо? 
 
Отговор 
Финансирането на австрийския партньор се осъществява от финансиращата 
организация от Австрия, с проекта към ФНИ се кандидатства за финансиране само на 
българския колектив максимално до 40 000 лв. 
 

22.01.2021 г. 
 
6. Въпрос  
Във файл Bilateral_Nasoki.pdf е записано (3.1.3. Критерии за недопустимост на 
кандидатите), че: 
следва да докажат, че са юридическо лице, чиято основна цел е осъществяване на 
изследвания, индустриални изследвания и експериментални разработки и 
разпространението на техните резултати посредством преподаване, публикуване или 
трансфер на технологии. Посоченото следва да бъде доказано чрез представянето на 
следните документи при подаване на проектното предложение: 
- 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 начина на финансирането им. 
Горепосочените документи могат да бъдат представени в един екземпляр от 
допустимите кандидати по т. 3.1.1, като са валидни за всички проектни предложения, в 
които кандидатът участва като базова или партньорска организация по конкурси от 
текущата година. 
 
Как следва да се представят: 
1. Устав/Учредителен акт за организацията и 
2. Правилник за дейността на организацията?  
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По електронен път, при качване на останалите документи (с електронен подпис или не 
е необходимо)? 
На хартиен носител, при подаване на подписаните декларации от страна на научния 
ръководител и ръководителя на кандидатстващата организация? 
 
Отговор 
Документите се подават на хартиен носител, заедно с Декларации 1 и 2 в Деловодството 
на ФНИ или по куриер.  
 
  
7. Въпрос  
При подаване на документите чрез обявения сайт - ще бъде ли издаден съответен 
входящ номер? Или когато се подадат декларациите на хартиен носител във Фонда? Ако 
се издават и в двата случая входящи номера – кой трябва да се използва по-нататък? 
 
Отговор 
Входящ номер на проектното предложение се получава по ел. поща на заявения ел. 
адрес на ръководителя на проекта до няколко дни след окончателното му подаване на 
интернет страницата. Декларациите от базовата организация на хартиен носител 
получават различен номер, който може да се използва и при подаване на други 
проектни предложения в този или следващи конкурси през годината. 
 
8. Въпрос  
Освен на посочения уебсайт, в електронен формат, необходимо ли е да се предоставят 
и на хартиен носител Bilateral_Forms_2020_1_admin_BG, 
Bilateral_Forms_2020_1_admin_ENG, Bilateral_Forms_2020_2_scientific_BG и 
Bilateral_budget_2020? 
 
Отговор 
Не. Процедурите по конкурса се провеждат по формите, които са подадени през 
интернет страницата. 
 
9. Въпрос  
Автобиографиите на Австрийските колеги трябва ли да бъдат част от 
Bilateral_Forms_2020_2_scientific_BG (както са автобиографиите на Българските 
изследователи) или да бъдат предоставени  като отделни файлове? 
 
Отговор 
Да, автобиографиите на Австрийките колеги трябва да бъдат част от 
Bilateral_Forms_2020_2_scientific_BG. 
 
 

28.01.2021 г. 
10. Въпрос  
Съгласно общите насоки декларациите от името на базовата организация и 
декларацията за обработка на лични данни от ръководителя на организацията, се 
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подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през 
годината.  
В тази връзка: 
1. Ако изпращането на цитираните документи се осъществи по куриер, как ще получим 
обратно входящия номер от Деловодството?  
2. Възможно ли е изпращане на сканирани копия по email, последвано от генериране на 
номер и последващо изпращане с куриерска фирма?  
3. Освен документите, посочени в общите насоки, а именно учредителен акт, 
уведомително писмо, удостоверяващо статута на УХТ - Пловдив и правилник на същия, 
необходимо ли е да бъде подготвен и сметкоплан на УХТ за 2021 година на този етап? 
 
Отговор 
1. Ще получите номер по ел. поща, която е необходимо да се посочи в придружително 
писмо. 
2. Не, тези документи трябва да бъдат получени във ФНИ в оригинал. 
3. Не е необходимо, сметкопланът е необходим на етапа на подписване на договора за 
финансиране. 
 

11.02.2021 
 
11. Въпрос  
Мога ли да бъда ръководител на ДВА проекта по програмата за двустранно 
сътрудничество (Русия и Австрия) в случай, че съм и ръководител на проект по 
програмата за фундаментални изследвания? 
Един учен може да ръководи едновременно не повече от два проекта, финансирани въз 
основа на конкурси по чл. 35. А този член не визира проекти по двустранно 
сътрудничество. 
 
Отговор 
Да, можете. 
 

16.02.2021 
 

 
12. Въпрос  
Подписването на документите за кандидатстване (Част 1 и Част 2) от ръководителя на 
базовата организация само с електронен подпис ли е?  
В случая, необходим ли е подпис на ръка и печат на организацията? 
Ръководителят на научния колектив подписва ли Част 1 и Част 2? 
 
Отговор 
1. Да. 
2. Не. 
3. Не. 
 
13. Въпрос  
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В т. 2.3. на Допълнение „Специфични условия“ за Австрия е записано, разходите за 
командировки от българска страна включват: 
"Разходи за командировки в страната на изследователите от българския колектив, 
придружаващи австрийските си колеги на територията на Република България, където 
това е приложимо." 
Предвид горния текст и описаните в Допълнението допустими разходи, моля да 
поясните допустим разход ли са разходите за командировки на членове на екипа от 
България до обект на изследването в страната, когато в командировката не участват 
австрийските колеги. 
 
Отговор 
Така възможност не е предвидена в насоките за конкурса. 
 
14. Въпрос  
Необходимо ли е членовете на австрийския екип да подписват Декларация за личните 
данни (Прил.. 4) и ако да, има ли формуляр на английски език? 
 
Отговор 
Не е необходимо.  
 


