
Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания – 2021 год. 

 
24.05.2021 г. 

 
1. Въпрос  
Имам следните въпроси, отговори на които не намерих в насоките: 
1. Ръководител съм на проект към Фонда от 2019г., като към крайната дата за подаване на 
проектните предложения за 2021г., все още няма да съм предал своя отчет за първия етап. 
Доколкото според насоките изглежда, че това няма да е проблем, искам да се уверя, че е 
така - тъй като предишни години сроковете за подаване на нови проекти бяха след тези за 
отчитане на стари. 
2. Доколкото разбирам от насоките, допълнителните средства за ДМА/ДНМА могат да 
бъдат ползвани само за закупуване на апаратура, но не и за консумативи към нея (без които 
тя не може да работи) - т.е. те трябва да бъдат включени в основния бюджет? 
3. Може ли член на екипа да бъде студент от специалност, която не съответства на научната 
област на проектното предложение? 
Отговор 
1. Срокът за предаване на междинен или окончателен отчет по текущ проект е определен 
в договора за финансиране на съответния проект и трябва да бъде спазен. Ако имате 
намерение да кандидатствате с нов проект и срокът за предаване на отчета по текущ проект 
не е настъпил, това не е административно несъответствие. 
2. Да. 
3. В насоките за конкурса не е предвидено ограничение за научната област на студентите – 
участници в колектива. При оценяването на проектното предложение оценителите 
преценяват съответствието на състава на колектива с тематиката на проекта и планираните 
дейности. 
 
 

25.05.2021 г. 
 
2. Въпрос  
Във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на 2021 бих 
искала да отправя следния въпрос. При закупуване на компютъра разхода къде би 
следвало да се  заприходи в Разходи за материали, консумативи и други допустими 
разходи или в Разходи за ДМА и ДНМА от основния бюджет? 
Отговор 
За въпроси във връзка с планирането и изразходването на средствата по проектите вижте 
„Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за 
изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”: 
https://www.fni.bg/?q=node/1264. 
 
 

27.05.2021 г. 

https://www.fni.bg/?q=node/1264


 
3. Въпрос  
Имат ли право специалисти с висше образование, които не са асистенти и не притежават 
"научната и образователна степен доктор", но имат дългогодишен опит и са съавтори на 
научни  публикации да участват като членове на колектива? 
Отговор 
В т. 3 на секция 3.2.1. на Насоките е предвидено: „В съответствие с Хартата на Европейските 
учени, 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.“ 

 
4. Въпрос  
През годините участвах в два екипа (на единия бях и ръководител), които през 2009 и 2012 
г. спечелиха проекти при Фонд „Научни изследвания“. 
За съжаление по проекта бе получено само първи транш, поради което огромната част от 
предвидените дейности не успяха да бъдат осъществени. До колкото съм информиран 
подобна е била съдбата на всички одобрени проекти по тези две (а най-вероятно и по 
други) конкурсни сесии.   
Искам да попитам дали би могло да се кандидатства отново с двата посочени вече проекта 
и в настоящата сесия на ФНИ при запазване на целите и голяма част от дейностите, но при 
частична промяна на екипа? 
Отговор 
Ако проектите са все още актуални, е допустмо в новите проектни предложения да се 
включат дейности, които не са изпълнени по тези проекти и тяхното изпълнение не е 
започнало, тъй като в Насоките за конкурса е записано: 
По настоящата процедура за конкурс са недопустими проектни предложения: 
- включващи дейности, които вече са финансирани от други източници  
- които не включват фундаментални научни изследвания.  
- които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на 
договора за финансиране на проекта по настоящата процедура. 
 
 

28.05.2021 г. 
 
5. Въпрос  
Моля да ми бъде дадено пояснение във връзка с попълването на административната част 
на формуляра за кандидатстване в частта за бюджетната сума. 
Тази година, за разлика от миналата, има възможност да се планират ДМА и ДНМА както 
допълнително (до 50 хил. лв.), така и в основния бюджет (до 30 хил. лв.). 
На стр. 1 от Документи за кандидатстване - Част 1 се попълва следната информация: 
Сума за изпълнение на проекта (без сумата за ДМА и/или ДНМА): 
Допълнителна сума за ДМА и/или ДНМА: 
Предвид променените условия при формирането на бюджета, каква сума трябва да се 
впише като Сума за изпълнение на проекта (без сумата за ДМА и/или ДНМА) - бюджета без 



всички ДМА и ДНМА (макс. 30хил от основния и макс. 50хил от допълнителния бюджет), 
които да бъдат вписани като Допълнителна сума за ДМА и/или ДНМА 
ИЛИ 
Основния бюджет в т. ч. включените в него ДМА и ДНМА (макс. 30хил.), като в 
Допълнителна сума за ДМА и/или ДНМА останат само допълнително предвидените ДМА 
(макс. 50хил) ? 
Тази информация е важна във връзка с оценката за административно съответствие на 
проектите. 
Отговор 
Формата за административно описание на проекта – част 1 (на български и на английски 
език), е променена, за да се избегне неяснотата. Ако проектно предложение е подадено с 
предишен вариант на формата за административно описание, тя може да бъде заменена с 
променената форма преди изтичане срока за подаване на проектни предложения или при 
проверката за административно съответствие и допустимост. 
 
 

29.05.2021 г. 
 
6. Въпрос  
Във връзка с обявения Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 
2021 год. отправям молба за следното разяснение: 
На стр. 14 от Насоките се казва че “До 30 000 лв. от основния бюджет на проекта могат да 
бъдат използвани за закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни 
нематериални активи”, а в следващия параграф (Стр.15) е записано “Разходите за 
дълготрайни материални активи, включително апаратура, инструменти и оборудване, 
както и допълнително оборудване за налична апаратура, и разходи за дълготрайни 
нематериални активи (софтуер и информационни продукти), водещи до признаване на 
актив, не са ограничени като максимален процент от преките допустими разходи по 
проекта както за отделните етапи, така и за целия проект”. 
Бихте ли уточнили дали цитираните по-горе разходи са до 30000 лв от основния бюджет 
(преки+непреки разходи) или НЕ СА ограничени като максимален процент от допустимите 
разходи. 
Отговор 
Разходите не са ограничени като максимален процент, а са ограничени като максимална 
сума. 
 
 

30.05.2021 г. 
 
7. Въпрос  
Бих искала да попитам за начина на подаване на документите по конкурса за 
фундаментални изследвания 2021 по електронен път. В предишни сесии се даваха 
индивидуални акаунти, сега не намирам информация за процедурата. 
Отговор 



Адресът за електронно подаване е: https://fsr2021.stko.eu. 
Той е достъпен и чрез интернет страница с обявата за конкурса преди „Срокове по 
конкурса“ 
 
8. Въпрос  
Възможно ли е писател, който не е учен, но е пряко свързан с изследователските дейности 
по проекта, да участва в екипа? 
Отговор 
Изискванията за членовете на научния колектив са записани точно и изчерпателно в 
Насоките за конкурса.  
 
 

01.06.2021 г. 
 
9. Въпрос  
Имам следния въпрос. Правя проект и съм ръководителят. Ще го предам до края на м. юни. 
От 1 юли ме пенсионират. Аз съм асистент, д-р. Директорката ми пише, че като стана 
пенсионер нямам право да ръководя проект. Но, ако го спечеля, това ще е заварено 
положение, когато съм го подала, още като работеща. 
Моля отговорете ми компетентно. 
Отговор 
Ръководителят на проект трябва да отговаря на изискванията в Насоките за конкурса не 
само при подаването на проектното предложение, но и при неговото подписване и 
изпълнение, ако бъде финансиран. 
 

02.06.2021 г. 
 
10. Въпрос  
Допустимо ли е ректори, заместник – ректори и декани във висши училища, които са 
утвърдени изследователи, да бъдат Ръководители на научни екипи от базови организации– 
при спазване на всички останали описани условия в т. 3.2. – Екип по проекта. 
Ако е разрешено, включително  за Ректор – как ще се решат следните казуси: 
Ректорът се подписва на формулярите за: 
Ръководител на научния колектив: 
Ръководител на базовата организация: 
Допустимо ли е ? 
2. Ако случайно такъв проект е класиран за финансиране – какъв договор ще се сключи с 
ФНИ, след като Ръководител на научния екип и Ректор – ръководител на базовата 
организация – е едно и също лице ? 
Отговор 
Да, допустимо е и има такива текущи проекти. 
 
11. Въпрос  
Във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на 2021 бих 



искала попитам: 
1. Как става отчитането на външни услуги? Необходимо ли е сключването на предварителен 
договор? 
2. При наличие на член на научния колектив, който се явява външен за Базовата 
организация, но неговият работодател не е Парнтньорска организация към проекта и 
трябва да се закупи ДМА, който да бъде локализиран при външния участник, тогава как се 
оформя това документално? 
Отговор 
1. За въпроси във връзка с планирането и изразходването на средствата по проектите вижте 
„Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за 
изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”: 
https://www.fni.bg/?q=node/1264. 
2. Отговорност са закупуване, поддръжка и използване на закупени ДМА и ДНМА имат само 
базовата и партньорските организации. Във връзка с това, ДМА или ДНМА, закупени по 
проект, не могат да бъдат извън тези организации. ФНИ може да осъществява проверки във 
връзка с тези обстоятелства. 
 
 
12. Въпрос  
На кой електронен адрес следва да се пращат документите за кандидатстване на обявения 
конкурс за проекти за фундаментални изследвания? 
Отговор 
Адресът за електронно подаване е: https://fsr2021.stko.eu. 
Той е достъпен и чрез интернет страница с обявата за конкурса преди „Срокове по 
конкурса“ 
 
 
13. Въпрос  
1. Допустимили са разходи за ремонт на помещение, в което ще бъде позиционирана 
апаратурата, която ще се използа за изпълнение на дейностите по проекта? При условие, 
че е възможно към кое перо трябва да се отнесат тези разходи? 
2. В случай, че част от членовете на научните колектив не са участвали до момента в проект 
финансиран от ФНИ каква е процедурата за включването им в база данни на Фонда? 
Отговор 
1. За въпроси във връзка с планирането и изразходването на средствата по проектите вижте 
„Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за 
изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”: 
https://www.fni.bg/?q=node/1264. 
2. Достатъчно е да попълнят формата за професионална биография – част от проектното 
предложение. 
 

03.06.2021 г. 
 
14. Въпрос  

https://www.fni.bg/?q=node/1264
https://fsr2021.stko.eu/
https://www.fni.bg/?q=node/1264


На коя дата най-късно трябва да започне проекта ако бъде одобрен? 
Отговор 
Началната дата на проекта е датата на подписване на договора за финансиране от ФНИ. 
 
 

04.06.2021 г. 
 
15. Въпрос  
Имам въпрос във връзка с планирането на разходите за ДМА и ДМНА по „КОНКУРС ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2021 г.” В Насоките пише 
„До 30 000 лв. от основния бюджет на проекта могат да бъдат използвани за закупуване на 
дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи. Допълнително към 
основния бюджет (определен като максимална стойност от 120 000 лв.) на проекта могат 
да бъдат заявени и средства за дълготрайни материални активи и дълготрайни 
нематериални активи в размер до 50 000 лв.“. 
1. Бихте ли разяснили дали допълнителните средства за ДМА и/или ДМНА (допълнителен 
бюджет за ДМА и/или ДМНА) трябва да се заложат във финансовия план след изчерпване 
на максималната сума от 30 хил. лв за това перо от основния бюджет? 
2. Можем ли да използваме средствата от основния бюджет (120 хил. с непреките разходи) 
за разходи за персонал, командировки, външни услуги и материали и консумативи (без да 
залагаме ДМА и/или ДМНА към него) и отделно да заложим допълнителен бюджет (до 50 
хил. лева) за ДМА и ДНМА? 
Отговор 
1. Не. 
2. Да, но при изчисляването на максималната сума на непреките разходи (част от основния 
бюджет) трябва да отчетете и допълнителнип бюджет за ДМА и/или ДНМА. 
 
 

07.06.2021 г. 
 
16. Въпрос  
Възможно ли е ръководител на текущ проект с отчетен първи етап да кандидатства като 
ръководител на нов проект в "Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания - 2021"? 
Отговор 
Изисквания и ограниченията за ръководител на проектно предложение по конкурса са 
записани изчерпателно в т. 3.2.1 на Насоките за конкурса. 
 
 

08.06.2021 г. 
 
17. Въпрос  



1. могат ли да участват като членове и ръководители на проекти в текущата конкурсна сесия 
на фонда учени, които са членове или ръководители на проекти, които приключват до края 
на 2021г.? 
2. разрешено ли е закупуването на ДМА, което представлява допълнителен технически 
компонент (допълнителна приставка)към вече закупено ДМА,с който допълнителен 
компонент се увеличават възможностите на апарата за изпълнение на научни 
експерименти и анализи? 
Отговор 
1. Изисквания и ограниченията за ръководител на проектно предложение по конкурса са 
записани изчерпателно в т. 3.2.1 на Насоките за конкурса. 
2. За въпроси във връзка с планирането и изразходването на средствата по проектите вижте 
„Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за 
изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”: 
https://www.fni.bg/?q=node/1264. В научното описание на проекта трябва да е включена 
обосновка на предвидените финансови разходи, включително и тези за закупуване на ДМА. 
Тази обосновка ще бъде компонент от оценяването на проектното предложение от 
независими оценители. 
 
 
18. Въпрос  
Бих искала да задам следните въпроси: 
1. В Насоките по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2021 г. 
е посочен срок за оценка и класиране на проектните предложения  30.10.2021 г. В такъв 
случай за начало на първия работен пакет, кой месец се посочва - ноември или новата 
година (януари 2022 г.)? 
2. Относно Споразумение за обединение, което се прилага като отделно Приложение - има 
ли макет на приложението или следваме в свободен текст изискванията от стр. 10 на 
Насоките по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2021 г. 
Отговор 
1. Не е необходимо да се посочват календарни месеци, а работни месеци след началото на 
проекта, напр. месец 1 е началото на проекта. 
2. Няма макет, но Споразумението трябва да включва компонентите, посочени в Насоките. 
 
 

08.06.2021 г. 
 
19. Въпрос  
Здравейте, във връзка с предстоящата сесия на ФНИ „Конкурс за финансиране на 
фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ и публикуваните насоки за 
кандидастване, бих искала да попитам "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" -тук влизат ли одобрените проекти по M-ERA и съфинансиране по 
COST? 

https://www.fni.bg/?q=node/1264


Отговор 
Не. 
 
20. Въпрос  
1/ В инструкциите е написано:"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. " - това означава ли 
че се подава сканирано и отпечатано хартиено копие с подписи и печат или оригнала?  
2/ При предаване на  проектното предложение на хартиен носител във Фонд научни 
изследвания освен административния екземпляр на БГ и ENG трябва ли да се даде и  
комплекта с научното описание, финансовото споразумение, бюджетен план и 
декларациите от членовете на колектива ? 
Отговор 
1. Да – отпечатания документ трябва да бъда подписан, подпечатан и сканиран, и след това 
да са подаде в съответното поле на формата за подаване на проектни предложения. 
2. Проектните предложения не се подават на хартиен носител. Единствено декларации 1 и 
2 от ръководителите на организациите се подават в оригинал. 
 
 

09.06.2021 г. 
 
21. Въпрос  
Допустимо ли е реализацията на един работен пакет да се планира и в двата етапа на 
проекта, в случай че спецификата на работата по него предполага това? 
Отговор 
Да. 
 
22. Въпрос  
Въпрос 1 
В приложение 4 от документите за кандидатстване има условие за участие в до 3 проектни 
предложения, както и условие за участие в до 4 текущи проекта. Ако към момента даден 
учен участва в 3 текущи проекта и е в колектива на нови три и те бъдат одобрени за 
финансиране, трябва ли този учен да бъде изключен от колективите на някои от новите 
проекти, така че да бъде с 4 текущи проекта? 
Въпрос 2 
Конкурса за фундаментални научни изследвания и този за млади учени като два отделни 
конкурса ли се разглеждат? Участие в проекти по двата конкурса поотделно ли се брои или 
заедно? 
Отговор 
1. Не. 
2. Да, двата конкурса са отделни. 
 

10.06.2021 г. 
 



23. Въпрос  
В момента съм на постоянен трудов договор и длъжност "специалист" в един от институтите 
на БАН, преди месец защитих дисертация за придобиване на ОНС "доктор", но все още 
нямам официално издадена диплома за това. При тези условия мога ли да кандидатствам: 
а) като ръководител на проект или b) участник в проект и какви документи трябва да 
представя като доказателство за придобиването на ОНС "доктор" (в случай, че към изтичане 
на срока на кандидатстване все още нямам диплома за докторска степен). 
Отговор 
Условията ръководители и членове на колективите по проекти са записани в т. 3.2.1 на 
Насоките за конкурса, ако отговаряте на тях може да участвате съответно като 
ръководители и член на научен колектив. 
 

11.06.2021 г. 
 
24. Въпрос  
Във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год. 
бих искала да отправя следния въпрос: Моля да отговорите дали разходите за ремонт на 
помещение, в което ще бъде позиционирана апаратурата и ще бъдат провеждани 
изследванията по проекта са допустими разходи или са недопустими, тъй като в ПРАВИЛА 
ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ КОНКУРСИ И УКАЗАНИЯ ЗА 
ИЗРАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФОНД „НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ” това не е описано. В случай, че са допустими към кое перо трябва да ги 
отнесем? 
Отговор 
За въпроси във връзка с планирането и изразходването на средствата по проектите вижте 
„Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за 
изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”: 
https://www.fni.bg/?q=node/1264. 
 
 

14.06.2021 г. 
 
25. Въпрос  
Тъй като в редица други конкурсни схеми , размер на шрифта 11 е допустим , това важи ли 
за настоящия конкурс или има специфични изисквания за шрифт и размер на шрифта и 
какви са те? Може ли литературната справка да е с по-малък размер на шрифта? 
Отговор 
Шрифтът трябва да е достатъчно голям, за да могат независимите оценители да прочетат 
проектното предложение. 
 
26. Въпрос  
Ако съвкупност от дейности по проекта може да бъде извършена от от определена 
организация, тя може да бъде вписана като "партньорска организация" или да се заплати 
за съвкупността от дейности - като вънщни услуги. 

https://www.fni.bg/?q=node/1264


1.Каква е разликата в двата случая при попълването на финансовата таблица? 
2. Има ли разлика във финансовото описание или в отчитането финансово в двата случая? 
Отговор 
1. За партньорски организации се попълват отделни колони във финансовия план. 
2. Да, има, тъй като средствата ще се изразходват и отчитат от различни организации в двата 
случая. 
 

15.06.2021 г. 
 
27. Въпрос  
Секцията "Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и 
партньорите" в административния формуляр попълва ли се в случай че не се предвиждат 
партньори? 
Отговор 
Попълва се само частта за базовата организация. 
 
28. Въпрос  
Бих искала да попитам какъв процент от общата сума се дава за възнаграждения на 
колектива по Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания 2021г? 
Освен това бихте ли мо казали какъв е минималния и максималния брой участници в един 
колектив по един проект в Конкурса? 
Отговор 
Сумата не е ограничена като максимален процент, но е ограничена като максимална сума, 
50 000 лв. за целия проект. 
Минималният брой членове на колектива е пет, от които поне трима с ОНС „Доктор“. Няма 
определен максимален брой. 
 
29. Въпрос  
Тъй като все още не съм получила разяснения на зададените от мен въпроси на страницата 
на конкурса, кога да очаквам да бъдат публиквани? Надявам се, че няма да видя отговорите 
след изтиането на срока за подаване на проектите. В Насоките пише, че отговорите ще 
бъдат публикувани до 5 дни след тяхното получаване, а аз изпратих запитване преди 10 
дни. Все пак залагането на бюджета е ключов елемент от проектното предложение, поради 
което се надявам в най-кратки срокове да получа разяснения по зададените от мен 
въпроси. 
Отговор 
За въпроси във връзка с планирането и изразходването на средствата по проектите вижте 
„Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за 
изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”: 
https://www.fni.bg/?q=node/1264. 
 
30. Въпрос  
I. Съгласно Насоките: 

https://www.fni.bg/?q=node/1264


I.1. “Доставката на апаратура се извършва от бенефициентите посредством състезателни, 
прозрачни, недискриминационни и безусловни тръжни процедури, отговарящи на 
условията на т.89-т.96 от известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, 
посочено в чл.107, § 1 от Договора за функционирането на ЕС(2016/С 262/01) и при спазване 
на условията на Закона за обществените поръчки, като в комисията за провеждане на 
процедурата участва и представител на Фонд „Научни изследвания”. 
Бенефициентите, публичноправни организации, осъществяват избор на изпълнители по 
Закона за обществените поръчки (ЗОП). В зависимост от естеството и финансовите 
параметри на необходимите закупки или услуги се прилагат различни видове процедури – 
Чл. 18, ал. 1. Процедурите представляват последователен набор от стъпки (дейности), които 
възложителя е длъжен да изпълни за да направи законосъобразен избор на изпълнител, 
започвайки от вземане на Решение за провеждане на процедура, до публикуване на 
Решение по Чл. 108 (подготовката на самата процедура и необходимите документи не е 
част от процедурата). Малка част от процедурата е назначаване на „комисия за извършване 
на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане 
на преговори и диалог” - Чл. 103, ал. 1.  
Моля да разясните каква е тази „комисия запровеждане на процедурата”, в която следва 
да участва представител на Фонд „Научни изследвания”. Такава в ЗОП не съществува.  
I.2. “Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити от бенефициентите 
изцяло или частично с предоставеното от Фонд „Научни изследвания” финансиране, не 
могат да бъдат прехвърляни в собственост на трети лица по време на изпълнението на 
проекта и в срок до края на икономическия живот на актива.” 
Моля да дефинирате понятието КРАЙ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА АКТИВА. Различава 
ли се от „целия период на амортизация” (период през който могат да бъдат правени 
проверки) на закупените по проекта активи. С какъв документ се удостоверява този край? 
I.3. “При обосновката на разходите трябва да са посочени индикативни цени за 
планираните за закупуване активи.” 
 А) Достатъчна ли е експертна оценка като индикативна цена на планираните за 
закупуване по проекта активи?  
 Б) Необходимо ли е да се посочват индикативни цени на планираните за закупуване 
по проекта материали и консумативи? 
II. Допустими разходи са: 
II.1. „разходи за посещения на учени от чужбина (членове на научния колектив за 
командировки) в базовата или в партньорска организация за изпълнение на дейности, 
свързани с проекта при условията на краткосрочна мобилност (поемане разходите за 
командировка).4“ 
4 Допустимите размери на разходите следва да са съобразени с националното и 
съответното чуждестранно законодателство за командироване - където е приложимо 
Въпроси: 
 А) Това отнася ли се за всички учени или само за учените, членове на научния 
колектив? 
 Б) Тези разходи включват ли разходите за пътни, дневни, квартирни, медицинска 
застраховка, виза, разходи за трансфер летище-хотел, ако това е допустимо и приложимо в 
законодателството на държавата където е установен учения? 



 В) Учен, гражданин на една държава, работи по договор в друга държава (възможни 
са всякакви комбинации – между граждани на ЕС и други държави). По чие чуждестранно 
законодателство следва да се определят разходите за тяхните командировки? 
 Г) Тези разходи включват ли таксата за участие, ако мероприятието е организирано 
от бенефициента и то не е на негова територия, а в подходящо за целтта друго място? 
(Дейността е разпространение на знания свързани с изпълнение на проекта) 
 Д) Дневните на гостуващия учен (ако се предвиждат в законодатеството на страната 
където е установен учения) по чие законодателство се изплащат? С какви разходо-
оправдателни документи предоставят тези средства? 
 Е) Кой и как организира командировката – гостуващия учен или бенефициента? Как 
(по чие законодателство) се осъществява избора на изпълнител на услугите свързани с 
командировката на учения? 
 Ж) Как, с какви разходо-оправдателни документи и на чие име (реквизити) се 
оправдават тези разходи? Ако, например, гостуващия учен си е закупил елекронен 
самолетен билет (естествено на свое име), как ще бъде отчетен (без реквизитите на 
бенефициента)? 
 З) Издаването на визи в някои държави се осъществява изключително чрез т.н. 
визови центрове (по съответни междудържавни споразумения). В сумата, която се взема 
за услугата освен консулския сбор (цената на визата) се взема и допълнителна сума за 
обработка на документите. Тези разходи допустим разход ли са? 
Следва да се има предвид, че част от услугите по никакъв начин (например, виза и 
медицинска застраховка) не могат да се осигурят (заплатят) от бенефициента. 
II.2. „Разходите за външни услуги..... В тази група разходи се включват и разходи за ремонт 
на научна апаратура, налична в научната организация и използвана за изпълнение на 
проекта.“ 
Въпроси: 
За изпълнение на проекта е необходим ремонт на специализирано оборудване 
(изработено и комплектовано по индивидуална заявка, т.е. не е серийно), който може да 
бъде направен единствено от производителя, икономически оператор, установен извън ЕС. 
За целтта негов/и специалист/и следва да бъдат командирован/и тук.  
 А) Допустимо ли е разходите за тази командировка (пътни, квартирни, ...), 
включително за виза (ако е приложимо), разходите за резервни части и материали да бъдат 
включени в разходи за ремонт като цяло? 
 Б) Допустимо ли е разходо-оправдателния документ (фактурата) да е за общата сума 
за ремонта, без да се съдържа разбивка (труд, резервни части, командирови и т.н.) на 
извършените разходи? 
III.Оценка на проектното предложение 
Индикатор за резултат по Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания 
– 2021 г.  е броя млади учени, докторанти и постдокторанти, участвали във фундаментални 
научни изследвания. Това е отразено като подкритерий в критерия за оценка „4. Качество 
на научните изследвания - предмет на проекта”.  
Въпроси: 



 А) Моля да разясните има ли значение формата на обучение на докторантите. Ще 
бъде ли оценено положително наличието на докторанти задочна или свободна форма на 
обучение в научния колектив по проекта? 
 Б) Моля да разясните дали наличието в научния колектив по проекта на 
чуждестранен млад учен (отговарящ на критериите на Фонд „Научни изследвания“) ще 
бъде оценено (прието в бройката) по посочения подкритерий. 
Отговор 
I.1. – Комисията се назначава от Възложителя, като в конкретния случай това е 
ръководителя на базовата организация или специално упълномощено от него лице. В 
зависимост от вида на обществената поръчка основанието за назначаване на комисията по 
ЗОП е регламентирана в различни текстове на ЗОП и ППЗОП. В базовите организации има 
дирекции/отдели или служители, занимаващи се със ЗОП, които следва да съдействат на 
научните ръководители на проектите. 
I.2. – Икономическият живот е очакваният период от време, през който даден актив остава 
полезен за собственика. Предприятието решава във вътрешните си правила при каква 
периодичност ще преразглежда балансовата стойност на ДМА и ще определя тяхната 
възстановима /амортизируема/ стойност. Ако в резултат на преценката се установи, че от 
актива не могат вече да се очакват икономически изгоди, той трябва да бъде отписан. /ДДС 
№5/30.09.2016 г. Относно: Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни 
активи от бюджетните организации, НСС №16 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, 
Счетоводна политика на организацията и др. вътрешни правила/. 
I.3.А. Необходимо е оценителят, който оценява научно проектното предложение да е 
убеден, че представената ценова оценка на актива е коректна. 
I.3.Б. Не. 
II. За въпроси във връзка с планирането и изразходването на средствата по проектите вижте 
„Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за 
изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”: 
https://www.fni.bg/?q=node/1264. 
III. А и Б: Определени за „докторант“ е дадено в ЗННИ, ако лицето отговаря на това 
определение, тогава се разглежда като такъв при оценяването на проектното 
предложение. 
 
 

16.06.2021 г. 
 
31. Въпрос  
В кое перо трябва да бъдат включени таксите за участие в научни форуми? В насоките за 
кандидатстване в раздел "3.6.2. Специфични допустими разходи за научноизследователска 
дейност", са включени и в перо "командировки" и в перо "външни услуги": 
- раздел командировки - "присъщите разходи за командировки на членове на научния 
колектив за изпълнение на дейности по проекта (пътни, дневни, квартирни, медицинска 
застраховка, виза, разходи за трансфер летище-хотел, такса за участие" 

https://www.fni.bg/?q=node/1264


- раздел външни услуги - "Разходите за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 
проекта, включват разходи за заплащане на външни организации и лица, за използване на 
апаратура, анализи, консултации, такси за участие в научни мероприятия и други". 
Отговор 
За въпроси във връзка с планирането и изразходването на средствата по проектите вижте 
„Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за 
изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”: 
https://www.fni.bg/?q=node/1264. 
 
 

17.06.2021 г. 
 
32. Въпрос  
Във връзка с обявеният „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2021 г.” моля за следното разяснение: 
В Насоките и методиката за оценка, част "Критерии за научна оценка на проектните 
предложения",  в т. 3. - Съотносимост с регионалните, националните и европейските 
приоритети в областта на научните изследвания е записано "Съответствие на проекта в 
целите на програмата Хоризонт 2020 на ЕК" 
Моля да потвърдите, че става въпрос за програмата Хоризонт 2020, а не Хоризонт Европа. 
Отговор 
Текстът е цитиран точно. 
 
33. Въпрос  
Бих искал да дадете тълкуване на следния казус; ако докторант е отчислен с право на 
защита,  но все още не е защитил дисертационен труд, като какъв член на екипа трябва да 
бъде отнесен - докторант или попада в друга категория? 
Отговор 
Определени за „докторант“ е дадено в ЗННИ, ако лицето отговаря на това определение, 
тогава е докторант. 
 
34. Въпрос  
Бихте ли пояснили как се попълва графата "Брой цитати на научните публикации от 
последните пет години" - с цитатите, които са се появили през последните пет години, 
независимо на кои статии или с цитатите на статиите, публикувани през последните пет 
години? 
Отговор 
Цитатите, които са се появили през последните пет години, независимо на кои статии. 
 
 

18.06.2021 г. 
 
35. Въпрос  

https://www.fni.bg/?q=node/1264


Във връзка с „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 
2021 г.” бих искала да задам следния въпрос. Можели сумата за първи етап да бъде по-
висока от тази за втори етап, тъй като апаратурата трябва да бъде закупена първия етап. 
Давам пример възможно ли е да се подаде бюджет с финансиране за първия етап 80 000 
лв, а за втория етап да останат 40 000. 
Отговор 
За основния бюджет не може да има такова разпределение. Допълнителният бюджет може 
да бъде използван и само през единия от етапите. 
 
36. Въпрос  
В документите свързани с Конкурса, както и в Насоките за подготовка (виж Nasoki FUND 
2021 MF.pdf  на сайта на ФНИ) няма ограничение в броя на Партньорските Организации 
участващи в обединение на кандидати, докато в презетацията на Насоките от ФНИ 
(приложена тук) в частта описваща онлайн подаването на документите- страницата 
"Добавяне на партньори" (стр. 25 в приложения файл) е посочен брой партньорски 
организации до 3: 
1) Има ли такова ограничение?  
2) Ако да- какво следва да се направи с вече сформирани (с подписани Споразумения) 
обединания 
3) Ако не- как да се включат партньорите, след Партньор №3 при подаването на 
документите? 
Отговор 
1. Няма такова ограничение, броя на партньорските организации (3) е посочен на основата 
на максималния брой такива организации в успешни проекти от предни конкурси на ФНИ . 
3. Информация трябва да бъде попълнена в съответните форми – част 1 и част 2 на 
проектното предложение. На интернет страницата за електронно подаване на проектните 
предложения може да се добавят четвърта, пета и т.н. партньорски организации. 
 
 

20.06.2021 г. 
 
37. Въпрос  
В нашето проектно предложение са включени учени от друга организация, отговарящи на 
критериите за допустимост. Бих искала да попитам за следните случаи: 
    В раздел 3.2.1. Изисквания към участниците в екипа по проекта е казано, че участници в 
научния колектив могат да бъдат и учени от организации, различни от базовата и 
партньорската организации. Следва ли в такъв случай, че може да не подписваме 
споразумение за обединение с тяхната организация? 
    В проекта е предвидено учените от другата организация да заложат полски опит, който 
ще бъде изцяло финансиран от средства по проекта, но ще бъде използвано опитното поле 
на тяхната организация. Това задължава ли ни да подписваме споразумение за обединение 
с тази организация? 
Отговор 



Решението дали да се включи организацията като партньорска или учените да участват като 
част от колектива на базовата организация се взема от научния колектив, така че да се 
осигури успешно и ефективно изпълнение на проекта. ФНИ не може да дава указания за 
специфични случаи. 
 
 

21.06.2021 г. 
 
38. Въпрос  
Здравейте, имам следните 2 въпроса: 
1. Във формулярите за административната и научната част никъде няма място, в което 
всички членове на научния екип да се подпишат. При предишните конкурси в бланките 
винаги е имало отделна графа. Така ли ще бъдат документите тази научна сесия? 
2. Имаше решение на ФНИ да направи промени във формуляра на административната част, 
но новата форма все още не е качена. Знае ли се кога ще стане това? 
Отговор 
1. Не се изискват подписи на членовете на научния колектив в административната форма 
на проектното предложение. 
2. Коригираната форма беше публикувана веднага след вземането на решението от ИС, 
промяната засяга само формулировките на заявените суми по проекта. 
 
 
39. Въпрос  
Тъй като в документите за кандидатстване в Конкурс за финансиране на фундаментални 
научни изследвания – 2021 год. има декларация 4 на английски език, а в насоките този 
документ не е упоменат, бих искала да попитам трябва ли всеки от участниците да попълва 
въпросната декларация на английски език или тя е необходима, само ако в екипа по 
протекта участва чуждестранно лице? 
Отговор 
Декларациите от български участници се попълват само на български език. 
 

22.06.2021 г. 
 
40. Въпрос  
В публикуваните насоки за конкурс 2021 е написано, че в научните колективи могат да 
участват и учени от установени в чужбина научни организации, съгласно чл. 45, ал. 3, на 
Правилника на ФНИ. 
Не става ясно каква документация се предоставя от страна на чужденците? В комплекта с 
документи фигурира само една декларация на анг. ез (Декларация 6). 
Отговор 
За чуждестранен учен се попълва биография само на английски език, която се придружава 
от подписана от нея/него декларация за съгласие и информация за конкретното му участие 
в проекта. Както и за останалите участници в колектива, в научното описание на проекта 
трябва да са описани дейностите, които учения ще изпълнява. 



 
41. Въпрос  
В случай че ученият е бил външен изпълнител в даден проект, необходимо ли е да го 
посочва като участие в проект в съответната секция от CV-то си? 
Отговор 
Не е задължително, но може да бъде посочено ако показва компетентността на члена на 
колектива в научната област на проектното предложение.  
 
 

23.06.2021 г. 
 
42. Въпрос  
Във връзка с „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 
2021 г.” бих искала да задам следния въпрос. Може ли сумата за първи етап да бъде по-
висока от тази за втори етап, тъй като апаратурата,  която е от основния бюджет – 30 000  
трябва да бъде закупена първия етап. Давам пример възможно ли е да се подаде бюджет 
с финансиране за първия етап 70 000 лв, а за втория етап да останат  50 000. 
Отговор 
Не. 
 
43. Въпрос  
Възможно ли е цялата допустима сума от 50 000 лв за ДМА и ДНМА като допълнителен 
бюджет, да бъде заявена за първи финансов етап на проекта? Това е наложително с оглед 
закупуване на апаратурата, необходима за изпълнение на дейностите по проекта включени 
и в периода, съответстващ на първи финансов етап. 
Отговор 
Да. 
 

25.06.2021 г. 
 
44. Въпрос  
Може ли да кандидатства един учен (или двама)? 
Може ли да поиска по-малка сума? 
Отговор 
1. Не. 
2. Да. 
 
45. Въпрос  
Във връзка с конкурса за Фундаментални научни изследвания за 2021 г. имам следните 
въпроси: 
1. Може ли по проекта да се извършват научно-изследователски дейности /теренни 
изследвания/ зад граница? 
2. Има ли максимален праг на средствата, предвидени за анализи. Имам предвид анализи, 
които ще се възложат на лаборатория от чужбина? 



Отговор 
1. Съгласно Насоките за конкурса: „Основната дейност по проекта се осъществява на 
територията на Република България. Допустими са и дейности, свързани с фундаментални 
научни изследвания, включително широко разпространение при неизключителни и 
недискриминационни условия на резултатите от изследванията, които да се извършват в 
други държави.“ 
2. Не. 
 

28.06.2021 г. 
 
 
46. Въпрос  
По проект по конкурс "Фундаментални научни изследвания 2021" бих желал да включа в 
екипа професор от Германия, който да съдейства за събиране и подготовка на скални проби 
и анализа им в Германия.  Тъй като пробите се вземат по определена методика, бих желала 
да поканя професора за да може пробите да се съберат научно коектно. Немският професор 
желае да включи в екипа си, който ще гостува в България, и двама студенти - магистри, 
които да го подпомагат технически. Техните имена още не са известни, тъй като тук става 
въпрос за следващата, в това число и академична, година. 
Допустимо ли е в проектната документация да се споменат тези студенти без имената им, 
тъй като няма как отсега те да са известни? /известен е обаче броят им - те ще бъдат двама/.   
Отговор 
Съгласно Правилника на ФНИ, колективът на проекта може да се допълва с нови участници 
след като е подписан договора за финансиране, когато това е необходимо за изпълнението 
му. Броят студенти може да е посочен в проектното предложение, но оценителите ще 
преценят дали да ги вземат предвид при оценяване на проектното предложение. 
 
 
47. Въпрос  
Във връзка с кандидатстването в "Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания – 2021 год." имаме следните въпроси: 
1. Ако в колектива на проектното предложение участват само български участници, 
необходимо ли е да се попълват автобиографии на английски език в Част 2 БГ или е 
достатъчно само в Част 2 на английски? Въпросът ми се отнася също така и за Декларация 
4 - дали да се попълва и на английски? 
2. Ако участник в екипа в момента на подаването на проектното предложение е член на 4 
проекта към ФНИ, но два от тях приключват август месец тази година, преди оценяването и 
класирането на проектните предложения, може ли да участва в настоящия конкурс? 
Отговор 
1. За българските участници, независимо дали има чуждестранни участници или не, се 
попълват научни автобиографии и на двата езика, които са част от съответните файлове за 
научно описание на проекта – част 2, на български и на английски език. Декларациите от 
български участници се попълват само на български език. 
2. Не. 



 
48. Въпрос  
От вашия отговор пак не става ясно, къде да бъдат включени таксите за участие в Научни 
Форуми. В „Правилата за допустимите разходи и указанията за изразходване и отчитане на 
средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания” за Конкурс за финансиране на 
фундаментални научни изследвания 2021 г.  таксите за участие в Научни форуми са 
включени, както в раздел "Командировки", така и в раздел "Външни услуги". 
Отговор 
За въпроси във връзка с планирането и изразходването на средствата по проектите вижте 
„Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за 
изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”: 
https://www.fni.bg/?q=node/1264. 
 
 
49. Въпрос  
Първият ми въпрос е по отношение на ръководителят на проекта.  
Колегите ми на постоянен трудов договор са назначени по реда на Закона за МВР.  
Допустими ли са като ръководители на проект към фонда ? Приравняват ли се трудовите 
правоотношения ? 
Вторият ми въпрос е, като хоноруван преподавал мога ли да бъдат част от научният 
колектив, в качеството на член към екипа ? 
Отговор 
Допустимо е да бъдат ръководители, ако работят на трудово правоотношение, сключено 
на основание на КТ и ЗМВР в допустимите според насоките кандидати. Назначените по 
ЗМВР служители се назначават и спазват разпоредбите и на КТ. 
Изискванията за член на научния колектив са посочени в т.3.2. от насоките за конкурса и 
ако отговарят на тях може да бъдете част от научния колектив.  
 
50. Въпрос  
Имам следния въпрос - Закупеното ДМА със средства от основния и допълнителния 
бюджет трябва ли да бъдат отделни апарати или може да се комбинират за закупуването 
на един апарат? Това е важно при обосновката на исканите средства. 
Отговор 
Изборът дали да бъде закупен един апарат или няколко апарата е на научния колектив, 
подготвящ проектното предложение.  
 

29.06.2021 г. 
 
51. Въпрос  
Имаме запитване във връзка с подготовка на документите за сключване на договор за 
финансиране на одобрен проект от Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания – 2020 год.  

https://www.fni.bg/?q=node/1264


1. Какво представлява следният изискван от вас документ: Информационен източник, 
свързан с водената от кандидата стопанска отчетност, от който може да се проследи за кои 
дейности (стопански и нестопански) се  използват съответните активи на кандидата? 
2. Във файла "Административен договор" какво трябва да съдържа Приложение 1 - 
Проектно предложение? Целият пакет от документи, депозиран за участието в конкурса, 
или само част от документите? Защото част от документите от пакета фигурират в 
"Административен договор" като Приложения 2, 3 и 4. 
Отговор 
1. Счетоводна политика на организацията. 
2. За проектите, които бъдат одобрени за финансиране, ще бъде изпратена информация 
как да се комплектуват документите – приложения към договора. 
 
52. Въпрос  
Въпросът ми е относно парите от цялостната стойност на проекта ( 120 000 за целия проект 
и 50 000, допълнително за апаратура) , които могат да бъдат използвани за закупуване на 
апаратура 
В Насоки и Методика за оценка пише  
"До 30 000 лв. от основния бюджет на проекта могат да бъдат използвани за закупуване на 
дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи. Допълнително към 
основния бюджет (определен като максимална стойност от 120 000 лв.) на проекта могат 
да бъдат заявени и средства за дълготрайни материални активи и дълготрайни 
нематериални активи в размер до 50 000 лв. Тези средства не могат да бъдат прехвърляни 
към други пера от финансовия план"  стр. 14 долу 
а няколко реда по-долу се чете  
"Разходите за дълготрайни материални активи, включително апаратура, инструменти и 
оборудване, както и допълнително оборудване за налична апаратура, и разходи за 
дълготрайни нематериални активи (софтуер и информационни продукти), водещи до 
признаване на актив, не са ограничени като максимален процент от преките допустими 
разходи по проекта както за отделните етапи, така и за целия проект. Те са приемливи 
разходи за проекта в пълен размер доколкото закупените активи са необходими за 
осъществяване на фундаменталните научни изследвания по проекта. " стр. 15 горе 
Тъй като за високоспециализирана апаратура са необходими повече от 80 000 лева, 
отговорът на въпроса колко пари , в крайна сметка , могат да бъдат използвани за 
закупуване на апаратура по проекта, е изключително важен. 
Отговор 
Както сте записали във въпроса, максималната сума за ДМА и/или ДНМА е 80 000 лв. В 
Насоките за конкурса няма изискване тази апаратура да бъде „високоспециализирана“.  
 
53. Въпрос  
Подготвяме проектно предложение за финансиране на фундаментални научни 
изследвания. Необходимо ли е да приложим т. нар. Споразумение за обединение 
(Споразумение за партньорство), подписани от Ректорите на двата университета? Ако ДА, 
къде може да бъде намерен образец на този документ? 
Отговор 



Да, трябва да се приложи, ако в проекта участва повече от една организация-бенефициент. 
Информацията, която трябва да е включена в Споразумението, е описана в т. 3.1.3. на 
Насоките за конкурса. Няма задължителен образец на документа. 
 
54. Въпрос  
В "Насоките" пише, че данните на учените, членове на екипа, трябва да са въведени в базата 
данни на ФНИ. Намерих таблицата на сайта (със срок 1916 г.). 
https://www.fni.bg/?q=node/442 
Тъй като не съм сигурна кои от учените са въведени, бихте ли ме насочили къде да потърся 
базата данни, за да проверя. И ако има невъведени, дали да изпратим таблиците с данни 
отделно, или да ги приложим към самия пакет документи, с които кандидатстваме за 
конкурса? 
Отговор 
На страницата, която сте посочили, няма спомената от Вас година. За да бъдат включени в 
базата данни учените, участващи в колектива на проекта, е достатъчно да попълнят 
формата за професионална биография – част от научното описание на проектното 
предложение. 
 
 


