
Въпроси и отговори във връзка с 
Конкурси за програми ЕРА-НЕТ и други международни конкурси 

 
Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с 
публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са 
публикувани, те няма да бъдат разглеждани. 

 
 

1. Въпрос 
Във връзка с формирането на екипа по проекта от Българска страна имам следния въпрос: в 
колектива могат ли да участват учени от различни институти? Ако отговорът е положителен, тогава 
има ли задължително изискване между институтите да бъде сключен договор за партньорство, 
или учените могат да участват в екипа без да се обвързват с такъв договор? 

Отговор 
На сайта на ФНИ в рубриката обявени конкурси, Конкурси по програми ERA-NET-и други 
международни конкурси са качени Националните изисквания и условия за допустимост в 
конкурсите по международни програми и няма изрично упоменато изискване участниците в екипа 
да са от една научна организация, както и да подпишат споразумение, в случай на финансиране на 
проектното предложение. Също на страницата на програмата Era.Net RUS Plus Call 2017 е качен 
съкратен вариант на националните изисквания, както и всякакви други подробности за конкурса. 
http://www.eranet-rus.eu/en/196.php 
 

2. Въпрос 
Кои са допустимите кандидати в конкурса. 

Отговор 
Допустимите кандидати, които могат да бъдат базови организации и партньори по проекта са 
определени в т. 3.1.1. на Националните изисквания и условия за допустимост в конкурсите по 
международни програми. Съответствието на организацията по т. 1) или т. 2) от условията за 
допустимост може да бъде проверено на интернет страницата на НАОА, съответно: 
https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa  
https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/nauchni-organizacii  
 

3. Въпрос 
На страницата на ФНИ в рубриката "Конкурси за програми ЕРА-НЕТ" не е обявен конкурсът по 
Era.Net RUS Plus Call 2017. В тази връзка имам следния въпрос: Крайният срок за подаване на 
документите по конкурса във ФНИ съвпада ли със срока за подаване на проекта в online 
submission system “PT-Outline”, който е 04.07.2017, 15:00 (CEST)? 

Отговор 
Проектните предложения по програмата се подават за административно съответствие във ФНИ до 
04.07.2017 /виж документи към националните изисквания/ намират се на сайта на фонда в 
рубрика ERA NET конкурси и международни програми http://www.fni.bg/?q=node/578. По 
правилник на ФНИ 2016 /чл.51 (2), ако има документ, който липсва ще бъдете уведомени и ще 
имате 7 дни, в които ще трябва да го представите.  
 

4. Въпрос 

http://www.eranet-rus.eu/en/196.php
https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa
https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/nauchni-organizacii
http://www.fni.bg/?q=node/578


На сайта на стр.: https://www.fni.bg/node/499 (към която има линк от 
https://www.fni.bg/?q=node/578). Предаване на информация за проектните предложения, най-
отдолу има текст, който гласи: 
"В основната директория на електронния носител е необходимо да бъде записан попълнен файл 
на excel, съдържащ информация за проектното предложение (sheet general info) и за научния 
колектив (sheet team), съгласно следния модел: - за проекти за фундаментални изследвания или 
за млади учени: Info_proekt.xlsx - за проекти за двустранно сътрудничество: 
Info_bilateral_proekt.xlsx. Същата информация да бъде разпечатана и да се предава на хартиен 
носител при предаване на проектното предложение." 
Необходимо ли е подаването на файл на excel, и ако да, кой от двата – за проекти за 
фундаментални изследвания или за проекти за двустранно сътрудничество? Малко е объркващ 
сайта на ФНИ, тъй като тази страница се отнася вероятно за всички типове проекти и не е ясно в 
случая на ERA NET точно какво допълнително освен основните документи е необходимо. 

Отговор 
Документите за административно съответствие на проектите по програми ERA-NET и други 
международни програми /документи към националните изисквания/ намират се на сайта на 
фонда в рубрика ERA NET конкурси и международни програми http://www.fni.bg/?q=node/578. 
Общо 4 документа две форми на БГ и Анг и две декларации, които трябва да се предадат на 
хартиен и електронен носител идентични.  
 

5. Въпрос 
Имам покана за участие от Румъния в програмата ERAnet-rus. http://www.eranet-rus.eu/en/196.php 
Участва ли България в тази програма и да търсим ли сътрудници от други страни? 

Отговор 
България участва в тази програма, представена от ФНИ, като финансираща организация. 
Информация за потенциалните страни участници в конкурса и други подробности по програмата 
може да намерите на сайта http://www.eranet-rus.eu/en  
 

6. Въпрос 
Имам въпроси относно начина на превеждане на средствата по проекта, ако бъде спечелен, 
понеже на сайта на ФНИ няма качен проекто-договор. Има ли вече решение за това какви са 
траншовете и на колко пъти се предвижда да бъдат. Особено ме притесни текст в документа 
"НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ". На стр. 11, в т. 4.3. Фигурира 
следното:"Фиксираният в договора максимален размер на финансирането е окончателен, но 
действителният размер на подлежащата на изплащане сума се определя след приключване на 
всички допустими дейности по проекта и зависи от тяхното надлежно удостоверяване и 
одобряване на действително извършените разходи." Това означава ли, че ние предварително 
изразходваме собствени средства, които после се възстановяват? Ако да, кой ни дава авансово 
средствата за работа? 

Отговор 
Максималната сума за българските участници по всяко от петте направления в програмата е 50 
000 евро. При класиране на проектно предложение с участници от България ще се сключи договор 
с тях. Все още проектодоговор не е изготвен, затова го няма на страницата. Сумата ще бъде 
разделена на два транша, като 50 % ще ви бъдат преведени за първи етап. След представяне на 
отчет за изпълнението на първи етап и одит при положителна оценка ще ви бъде преведена 
сумата за втори етап. Няма да финансирате нищо предварително със собствени средства. 
 

08.06.2017 г. 

https://www.fni.bg/node/499
https://www.fni.bg/?q=node/578
http://www.fni.bg/?q=node/578
http://www.eranet-rus.eu/en/196.php
http://www.eranet-rus.eu/en


7. Въпрос 
Моля да ми отговорите на какви формуляри трябва да бъде изготвено научното описание на 
проекта за програма ERA NET RUS PLUS? 

Отговор 7 
Информацията относно изискванията за състава на консорциума, подготовка на проектно 
предложение, начина на оценяване и др. подробности по конкурса, може да намерите на 
интернет страницата на програмата: http://www.eranet-rus.eu/en/196.php, и да се запознаете с  
документите Call Announcement, Terms of Reference, Guide for Applicants,  които са налични на 
страницата. 
 

13.06.2017 г. 
8. Въпрос 

В сайта е написано, че проектът се подава по интернет от координатора. В този случай трябва ли 
да се подават хартиени български и английски версии на проекта и диск с проекта във ФНИ 
България? 

Отговор 
Цялото проектно предложение се подава по електронен път от координатора на международния 
консорциум. Във ФНИ се подават само административни форми, по които се прави проверка за 
административно съответствие и допустимост на проектните предложения и на кандидатите от 
българска страна в съответствие с Националните изисквания и условия за допустимост: рубрика 
ERA NET конкурси и международни програми на интернет страницата на ФНИ 
(http://www.fni.bg/?q=node/578).  
 

9. Въпрос 
Ако трябва да се изготвят и хартиени варианти, в кой сайт може да бъдат намерени български и 
английски форми за описание на проекта, за плана на работа, за разпределение на разходите по 
години и по дейности? 

Отговор 8 
Виж отговор на въпрос 8. 
 

10. Въпрос 
От кой сайт може да се вземе форма за съглашение за консорциум? 

Отговор 
Всяка ЕРА-Нет програма има специфични форми. За конкурса по ERA-Net RUS Plus виж отговора на 
въпрос 7 
 

20.06.2017 г. 
11. Въпрос 

В описанието към конкурса M-ERA 2017 е записан следния текст: Специфичните приемливи 
разходи са посочени в общите правила за конкурса, обявен от съответната програма ЕРА-НЕТ. 
Въпросът ни е: По този конкурс, могат ли да бъдат закупувани материали и апаратура с включено 
ДДС? Бихте ли уточнили примерен списък на приемливите за ФНИ разходи? 

Отговор 
Ако групите разходи не са определени в документите на конкурса, обявен от съответната 
програма ЕРА-Нет, се прилагат разпределението и ограниченията, предвидени в конкурса за 
научни изследвания на ФНИ за годината. Въпросите, свързани с ДДС, са определени в 
Националните изисквания: „В съответствие с Указание № НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на 
финансите относно третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход, 

http://www.eranet-rus.eu/en/196.php


бенефициентите са отговорни за администриране на процеса на определяне на данък върху 
добавената стойност като допустим разход. „Възстановимият данък добавена стойност” е 
недопустим разход за финансиране от Фонда.“ 
 
 

21.06.2017 г. 
12. Въпрос 

Ще участваме с проект по конкурсната програма Era.Net RUS Plus Call 2017. Във връзка с попълване 
на конкурсната документация възникна въпрос от координатора свързан с финансовото 
разпределение на средствата. Има ли изисквания за разпределението на финансовите средства на 
българските участници (процентно разпределение за командировки, консумативи, апаратура, 
заплащане на членове на колектива, отчесления за базовата организация и т.н.) и ако има такива 
къде може да бъдат намерени? 
 Отговор 
Ако групите разходи не са определени в документите на конкурса, обявен от съответната 
програма ЕРА-Нет, се прилагат разпределението и ограниченията, предвидени в конкурса за 
научни изследвания на ФНИ за годината. 
 

 
23.06.2017 г. 

13. Въпрос 
Ние се готвим да подаваме проект по програма ERA.Net Ru Plus с координатор от Русия. 
Координаторът изисква от нас план за разпределение на финансовите разходи (в проценти от 
сумата на българската част на договора (максимум – 50,000 евро) по перата Разходи за 
възнаграждение на членове на колектива, Разходи за пътувания, визити, Разходи за купуване на 
оборудване, Разходи на субконтракти, Разходи за консумативи, Други разходи. Тези данни 
координаторът трябва да внесе в текста на проекта, който той подава чрез интернет. В кой сайт 
мога да намеря нормативи на ФНИ за тези разходи (каква процентната част от сумата на договора 
може да бъде изразходована по всяко едно от тези пера)? 
 Отговор 
Ако групите разходи не са определени в документите на конкурса, обявен от съответната 
програма ЕРА-Нет, се прилагат разпределението и ограниченията, предвидени в конкурса за 
научни изследвания на ФНИ за годината. 
 

14. Въпрос 
Подготвяме проектно предложение с руски, немски и сръбски партньори по ERA.NET. Все още не 
ни е ясно обаче за колко години да структурираме бюджета: за 2 или 3. Бихте ли ни изпратили 
официален отговор за това как да бъде разпределен във времето бюджета от българска страна? 
По-конкретно: можем ли да готвим бюджет за три години? Ако готвим за три години, трябва ли 
сумите през третата година да бъдат нулеви? 
 Отговор 
Различните програми ЕРА НЕТ имат различни правила. Ако предвиждате да кандидатствате за 
ERA-Net Rus Plus, продължителността на проекта е 24 месеца, съгласно документа, публикуван на 
страницата на програмата: http://www.eranet-rus.eu/_media/Bulgaria_BNSF_2017.pdf. Проекти, 
които не отговарят на това изискване, няма да бъдат допуснати до финансиране от Фонда. 
 
 

http://www.eranet-rus.eu/_media/Bulgaria_BNSF_2017.pdf

