
Въпроси и отговори по конкурс за финансиране на „Българска научна периодика 

- 2023 г.“ 

 

 

30.06.2022 

1. Въпрос 

Във връзка с електронното подаване на документи по конкурса "Българска научна 

периодика - 2023" имам следните въпроси. В изискванията за подаване на документи 

пише, че трябва да бъдат подадени Учредителен акт на организацията, както и Списък 

на изданията за последните три години с копирани съдържания. Но във формуляра за 

електронно подаване, където се прикачват необходимите документи, няма предвидени 

такива полета. Опитът да ги прикачим, игнорирайки първата графа за вид на документа 

с падащо меню, ми отчете грешка. Как да постъпим? 

Отговор 

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. Документите се представят на хартия в деловодството на Фонда еднократно и 

важат за всички обявени конкурси през текущата година. 

 

2. Въпрос 

Вторият ми въпрос е свързан с графа "Подпис" във същия формуляр за прикачване на 

електронни документи. Всеки от необходимите за процедурата документи, които сме 

приложили, съдържа сканирани страниците  с подпис и печат. Какъв подпис се изисква 

в предпоследната графа на формуляра в точка 7. Прикачени електронно подписани 

документи? 

Отговор 

Графа „Подпис“ не е активна за този конкурс. 

 

13.07.2022 

3. Въпрос 

Съгласно условията на конкурса "За всички разходи задължително се представя 

финансова обосновка на исканите средства." Тъй като във формулярите, които се 

попълват няма изрична колона/графа или точка, която е посветена на финансовата 

обосновка, следва ли да спазваме препоръчителна форма за описание и представяне на 

обосновката - например добавяне на колона за обосновка в таблицата, заложена във 

формуляр "техническо описание на проекта", в частта "предварителна план сметка" или 

трябва да е свободен формат на обосновка, добавена под таблицата? 

Отговор 

Финансовата обосновка е свободен формат. 

 

4. Въпрос 

Във формуляра в предварителната план сметка, както и детайлите по допустими и 

недопустими разходи има откроени, описани и дефинирани допустими разходи, 

разделени в две точки преки и непреки, като преките допустими разходи са конкретно 

описани. Въпросът ни е - ако разход, не е описан като недопустим, имаме ли право да го 

добавим в текста на допустими преки разходи или не следва да добавяме никакъв текст 

в таблицата? И ако не следва да добавяме никакъв текст в таблицата на допустими 

прехи разходи, това означава ли, че ако е допустим, този разход може да бъде направен 

и отчетен надлежно, макар и изрично да не е описан в предварително заложените 



дефиниции на преки допустими разходи - например разход за графичен дизайн къде и 

как следва да бъде иман предвид - като добавен текст и сума в перо "предпечатна 

подготовка, включително редакция"? или като текст и сума в перо "разходи за персонал 

(набор, печат и подвързване, разработване на уеб-версия);" или пък само като сума в едно 

от тези две пера, без да е описано като текст?  

Отговор 
Не трябва да добавяте редове в допустимите разходи, а да намерите къде би могъл да се 

отчете съответния допустим разход от посочените в таблицата позиции.  

 

5. Въпрос 

Аналогичен въпрос бихме искали да отнесем и за разход за анонимен рецензент - хонорар 

на анонимен рецензент (който не съвпада с недопустимия разход за рецензия на 

независим оценител), следва да добавим като сума и текст към перо "-разходи за 

персонал (набор, печат и подвързване, разработване на уеб-версия)" или към перо 

"предпечатна подготовка, включително редакция" или следва да се добави само като 

сума, без да се вписва в текста на шаблона за попълване и ако да в кое от двете примерни 

пера? 

Отговор 

Вж. отговор на въпрос 4. 

 

14.07.2022 

 

6. Въпрос 

Може ли да ни изясните как се подават подписани и сканирани документи в системата. 

В насоките пише, че може да се приложат "като сканирано копие със съответните 

подписи и печат на организацията", но системата не дава при избор "зареди от външен 

файл" да се прикачи друг вид файл освен такъв с разширение .suni. 

Отговор 

Прикачват се в секция  7. „Прикачени електронно подписани документи“. 

 

 

19.07.2022 

7. Въпрос 

Във връзка с електронното подаване на документи по конкурса "Българска научна 

периодика - 2023" имам следния въпрос, възникнал при подаване на документи и 

формуляри подписани и подпечатани и сканирани или само подписани и сканирани. 

След като не са подписани с електронни подписи, могат ли тези сканирани документи да 

се подадат в секция "7. Прикачени електронно подписани документи" или се подават по 

друг начин? 

Отговор 

Да, могат да бъдат прикачени в секция 7. „Прикачени електронно подписани документи“. 

 


