
Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за проекти по програми за двустранно 
сътрудничество 2019 г. – България – Китай изследователски проекти 

 
 

22.01.2020 г. 
 
1. Въпрос  
Ръководителят на проекта трябва ли непременно да бъде на основен трудов договор с 
базовата организация-кандидат или може да е на допълнителен трудов договор? 
 
Отговор 
В условията на конкурса няма изискване ръководителят да бъде на основен трудов договор 
към базовата организация. 
 
2. Въпрос  
Допустимо ли е ръководителят на проекта да е ръководител на текущ проект със същата 
държава-партньор, който още не е приключил, но който се осъществява чрез друга базова 
организация, която е различна от кандидата по настоящия проект? 
 
Отговор 
Не. 
 
3. Въпрос  
Допустимо ли е ръководителят на проекта да е ръководител на текущ проект със същата 
държава-партньор, в случай че към момента на започване на настоящия проект, 
предишният проект ще е приключил и времето на изпълнение на двата проекта няма да 
съвпадне? 
 
Отговор 
Не. 
 
4. Въпрос  
Допустимо ли е част от членовете на екипа да не са в трудови правоотношения с базовата 
организация-кандидат, като участват в личното си качество като учени? 
 
Отговор 
Да. 
 
5. Въпрос  
Допустимо ли е базовата организация-кандидат да има български партньор – научна 
организация и при какви условия? 
 
Отговор 
Не. 



 
24.01.2020 г. 

6. Въпрос  
Възможно ли е да включа колеги от други институти в системата на ССА, тъй като нашите 
изследвания се предвижда да бъдат провеждани в няколко района? Как да процедирам в 
случая? 
 
Отговор 
Да. Съответните учени трябва да бъдат включени като членове на научния колектив. 
 
 

14.02.2020 г. 
 

7. Въпрос 
Изискват се оригинални подписи и печати на китайските колеги. За такива броят ли се ако 
ги приложим сканирани цветно или трябва да разменяме документи по обикновената 
поща и тогава подписите и печатите се броят за оригинални. 
 
Отговор 
Не е необходимо при кандидатстването да се прилагат документи с оригинални подписи и 
печати от партньорската държава. 
 
8. Въпрос 
В конкурса да за двустранно сътрудничество България Китай, изследователски проекти 
2019 г. със срок за кандидатстване - 13.03.2020 г. на страницата на ФНИ има важно 
изискване: "Важно: По конкурса са допустими проектни предложения, които вече са 
подадени от китайска страна към Министерството на науката и технологиите на Китай 
(MOST) по конкурса, който е обявен от китайска страна през септември 2019 г. и 
подаването на документи е приключило на 27 ноември 2019 г." Това изискване обаче не 
се споменава после в документите, които изтеглих от страницата на ФНИ. Въпросът ми е 
дали това изискване е валидно? 
 
Отговор 
За да бъдат допуснати до разглеждане проектните предложения трябва да са подадени и 
в двете страни. Тъй като в Китай подаването на проекти е приключило, ако проектът ви 
бъде подаден само към ФНИ, тъй няма да може да бъде допуснат до разглеждане поради 
административно несъответствие. 
 

19.02.2020 г. 
 

9. Въпрос 
В допълнението „Специфични условия“ за Китай – изследователски проекти 2019 към Общи 
насоки и методика за оценка по процедура „Конкурси за проекти по програми за 
двустранно сътрудничество” не откривам 



 
Кои разходи са допустими при визити на членове на научния колектив от страната партньор 
в България (например разходи за командировки в страната на изследователите от 
българския колектив, придружаващи китайските си колеги на територията на РБ, разходи 
за вътрешен транспорт по време на визитите и др.)? 
 
Отговор 
Разходите за командировки по този конкурс покриват всички разходи на българския екип 
по проекта, както са описани в насоките за конкурсите за фундаментални научни 
изследвания. 
 
10. Въпрос 
Изискването за закупуване на апаратура по конкурса е до 30% от преките разходи; 
Например – искаме закупуване на два апарата.  
Като цяло парите за апаратура са под 30%, но не могат да се разделят точно на две, за първи 
и втори етап, защото цените на апаратите са различни. 
Може ли за първия етап цената на апарата да е малко по-голяма от 30%, но да се намалят 
другите разходи по пера и общо цената на етапа да е 50% от проекта? 
Съответно цената на апарата за втория етап да е по-ниска. 
 
Отговор 
Ограничението от 30% се отнася за целия проект и няма да бъде нарушение на Насоките, 
ако за един от етапите този процент е по-висок, но за целия проект процентът е спазен. 
  
 

02.03.2020 г. 
 

11. Въпрос 

Възнаграждението на вече зачислен редовен докторант, чиято докторантска програма 

съответства на тематиката на проектното предложение към  кое перо следва да се 

отнесе: 

Разходи за персонал (а) 

или Разходи за персонал (б)? 

 

Отговор 

Ако отговаря на изискването на т. а, тогава може да бъде заплащано по тази точка, ако 

не отговаря и е член на научния колектив – тогава по т. б. 

 

06.03.2020 г. 
 
12. Въпрос 



Във връзка с кандидатстване по конкурс за двустранно сътрудничество с Китай - 
изследователски проекти, моля да получим информация за точния адрес, на който да се 
подадат документите и работното време. 
 
Отговор 
Адресът и работното време на Деловодството на ФНИ са публикувани на следната интернет 
страница: 
http://www.fni.bg/?q=node/21. 
 
 

http://www.fni.bg/?q=node/21

