Въпроси и отговори във връзка с „Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”
03.06.2020 г.
1. Въпрос
Може ли хабилитирано лице доцент, назначено на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ
за 4 часа дневно в Института по Електроника на БАН да бъде ръководител на проект по Конкурс за
финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани
с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”
Отговор
Да. В насоките е поставено изискване ръководителят на проекта да е в трудови правоотношения с
базовата организация.
2. Въпрос
Във връзка с обявената от ФНИ покана за подаване на проектни предложения на Тема „Конкурс за
финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани
с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“ Ви молим за разяснение на следния въпрос:
Допустимо ли е преди сключване на административния договор да бъде извършена
подготвителна дейност (събиране на набор от биологичен материал, поради затихващото
разпространение на пандемията от COVID-19), резултатите от която да бъдат обект на
изследване в рамките на проектното предложение.
За подготвителната дейност няма да бъде заложено финансиране по проекта.
Отговор
В Насоките за конкурса не е предвидено ограничение за събиране на материал, който може да бъде
използван за осъществяване на научни изследвания (дейности), които ще започнат след евентуално
сключване на договора за финансиране, ако проектното предложение бъде одобрено.
3. Въпрос
Молим за разяснения по следния текст от т. 5.1 от Насоките за кандидатстване по Конкурс за
финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани
с пандемията от COVID-19– 2020 г.:
"Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата
организация или ръководителят на проектното предложение трябва да подаде в деловодството на
ФНИ декларация в свободен текст, че е съгласен с текста на подадените електронно документи.
Административното описание на проекта –Част 1 на български език се подава и като сканирано
копие със съответните подписи и печат на базовата организация."
Допустимо ли е подписът на хартия да е положен от едно лице, а документите да са подписани с
КЕП на друго лице, като и двете лица са упълномощени да представляват базовата организация?

Например, документите са подписани на хартия от заместник-ректор, а е положен КЕП на ректора.
Ако това е допустимо, ще се изисква ли прилагането на пълномощно на съответния заместник ректор и има ли изисквания към въпросното пълномощно?
Отговор
Следва да има идентичност на подписите на хартия и документите подписани с КЕП. В случай, че се
подписват от заместник-ректор следва да се предостави изрично пълномощно от ректора за
подписване на документите с наименованието на конкурса без да се изисква нотариална заверка
на пълномощното. Пълномощното следва да е изведено и подпечатано с печата на базовата
организация.
4. Въпрос
По направление 2, ако има 2 научни организации (едната от чужбина) сумата за един проект може
ли да бъде по-голяма от цитирания максимум?
Отговор
Не е допустимо надвишаване на максималната сума за един проект за съответното тематично
направление. Освен това научни организации от чужбина не са допустими участници в този
конкурс.
5. Въпрос
Във връзка с покана за заявяване на интерес към проекти за научни изследвания, свързани с
пандемията от Коронавирус, заявихме интерес за подаване на проектно предложение на тема:
„Кибер-физична система за епидемиологичен мониторинг в болничната помощ“ в тематика:
епидемиологични изследвания (включително и с използване на информационни технологии) за
предвиждане, мониторинг и превенция на COVID-19 и други високорискови вирусни заболявания и
изграждане на ефективни механизми за тяхното предотвратяване или ограничаване с минимални
последици за обществото и икономиката.
В тази връзка бихме искали да попитаме в коя тематика от Тематично направление 1. Медикобиологични проблеми е включено използването на информационни технологии, за да можем да
кандидатстваме по обявения на 01.06.2020 конкурс „Конкурс за финансиране на фундаментални
научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020
год.“ с нашето проектно предложение: „Кибер-физична система за епидемиологичен телемониторинг и теле-медицина в болничната помощ“.
Отговор
Тематиката, в която кандидатства дадено проектно предложение се определя от научния колектив
на проекта. Съответствието на проектното предложение с посочената тематика се проверява от
ВНЕК по конкурса в рамките на проверката за административно съответствие.

6. Въпрос

1. Допустимо ли е партньорство с чуждестранен университет по настоящата процедура?
Ако да, има ли ограничения за определени страни?
2. Допустимо ли е възнаграждение за участник в научния колектив, който е учен от
установена в чужбина научна организация?
3. Допустимо ли е възнаграждение за участник в научния колектив, който е учен от
България, но в организация различна от базовата?
Отговор
1. Не.
2. Не.
3. Да.

7. Въпрос
Във връзка с обявената от ФНИ покана за подаване на проектни предложения на Тема „Конкурс за
финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани
с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“ Ви молим за потвърждение на допустимостта на следния
проект. Планираме провеждането проект по Тематично направление 1. Медико-биологични
проблеми, с тематика Разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксини
за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.
Проектът ще бъде плацебо контролирано, рандомизирано клинично изпитване за оценка на
превантивния ефект на 3 биоантиоксиданта с известен противовирусен ефект срещу инфекция с
SARS-CoV-2 при здрави доброволци. Допълнителна цел на изследването ще бъде да се направи
сравнение на протичането и изхода от заболяването при различните групи в случаите на възникнала
инфекция. Нашият екип, ръководен от проф. д-р Любка Танчева има дългогодишен опит с
изследване на противовирусен ефект на биоантиоксиданти в in vivo модели. Настоящият проект
има за цел да осигури преход между предклиничната и клиничната област чрез участие на
изследователи от четири Медицински университета в страната, както и Лаборатория по
вирусология към НЦЗПБ.
Отговор
Допустимостта на проектните предложения по конкурсите на ФНИ се установява от ВНЕК по
конкурса. ФНИ не може да дава предварително потвърждение за допустимост на дадено проектно
предложение.
8. Въпрос

В т. 1.3. от Насоки и методика за оценка по процедурата за горепосочения конкурс, на с. 4, пише, че
един от индикаторите е "Брой набори от данни от изследванията, свързани с COVID-19, публикувани
с отворен достъп".
Моля за пояснение какво се има предвид с посочения индикатор.
Отговор
Текстът се отнася за общите индикатори за постигнатите резултати от всички проекти, финансирани
по конкурса, а не за индикатори за оценка на индивидуалните проекти. Критериите за оценка на
проектите са включени в Картата за научна оценка на проектното предложение. В цитирания текст
се имат предвид наборите данни от изследванията по проектните, които са публикувани с отворен
достъп, както е посочено в последните два параграфа на стр. 16 от Насоките за конкурса.

9. Въпрос
Молим за някои разяснения относно изискванията за подаване на проектните предложения по
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени
предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год:
1. по т. 5.1 от Насоките "Документите следва да са подписани с електронен подпис от
ръководителя на базовата организация или ръководителят на проектното предложение трябва да
подаде в деловодството на ФНИ декларация в свободен текст, че е съгласен с текста на подадените
електронно документи. Административното описание на проекта –Част 1 на български език се
подава и като сканирано копие със съответните подписи и печат на базовата организация."
Подаването на декларация от ръководителя на проекта:
- отменя ли подаването на сканирано Административно описание - част 1 на български език с
подпис и печат на базовата организация?
- отменя ли подписването с КЕП от базовата организация на част 1 на български и на английски език
и на част 2 на английски език?
2. по т. 5.2 от Насоките: “Базова организация и партньорски организации, ако има такива (прилага
се Споразумение за партньорство, подписано от ръководителите на организациите и ръководителя
на научния колектив на български език и работен превод на английски език); Как следва да е
подписано споразумението: с КЕП на базовата организация или сканирано с подписи и печати?
Изисква ли се подписване и на работния превод на английски език?
Отговор
1. Подаването на декларация от ръководителя на проекта в деловодството на ФНИ се прилага само
в случай, че подадените документи не са подписани с КЕП от ръководителя на базовата
организация. Всички документи, които са предвидени за електронно подаване, трябва да бъдат
подадени в системата, включително сканирано Административно описание - част 1 на български
език с подпис и печат на базовата организация.
2. Работния превод на английски език на споразумението не се изисква да бъде подписан.

11.06.
10. Въпрос
Допустимо ли е предлагането на графични, таблични, картни, текстови (вкл. литература) и други
онагледяващи приложения към научното описание на проектното предложение, извън отредените
20 страници в съответната форма? Ако „да“ – по какъв начин могат да се прикачат и предложат на
вниманието на оценителите тези приложения? Благодарим ви предварително.
Отговор
Не, всички онагледяващи приложения трябва да са включени в 20-те страници на Научното
описание на проектното предложение.
11. Въпрос
Имам следните два взаимно свързани въпроси относно критериите за допустимост на участници в
научния колектив в проект, който бихме искали да подадем по обявената от ФНИ сесия за „Конкурс
за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства,
свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“:
1. Допустимо ли е участие в научния колектив на българин, с българско гражданство, магистър по
релевантна на проектното предложение специалност (с диплома от чуждестранен университет в
Европа) и понастоящем магистрант по друга релевантна на проекта специалност в чуждестранен
(европейски) университет;
2) Ако отговорът на Въпрос 1. е „да“ – допустимо ли е възнаграждение за това лице или единствено
бюджет за командировки съгласно чл. 45, ал. (3) от Правилника на ФНИ. Тоест: това лице като
български специалист и студент (и двете квалификации са относими към него) ли се третира или
като чуждестранен?
Отговор
Не, по проекта са допустими участници от чужбина са само учени.
12. Въпрос
1. „Бюджетът на проекта се подава като файл на ексел без да е подписан, и подписан и сканиран в
pdf формат“
Във връзка с текста по-горе, моля за пояснение относно това, от кого следва да бъде подписан
сканираният бюджет в pdf формат. В случай, че проектното предложение не е подписано от
ръководителя на базовата организация, а само от ръководителя на проектния екип (чрез входирана
в деловодството на ФНИ декларация в свободен текст, за съгласие с текста на подадените

електронно документи), то сканираният бюджет може ли да бъде подписан също само от
ръководителя на проектния екип?
2. Може ли в екипа на даден допустим кандидат (напр. институт на БАН, акредитиран от НАОА за
обучение на докторанти) да участват персонално външни за институцията на допустимия кандидат
членове от други институции/организации, които не са допустими кандидати (т.е. не са
акредитирани от НАОА за обучение на докторанти)? Ако колективът се състои от една научна
организация, допустимо ли е 5-те учени със степен „Доктор“ да бъдат не само от състава на научната
организация-кандидат, но и от другите, не-акредитирани от НАОА организации, от които в
колектива на проекта участват персонално поканени експерти?
3. При проектно предложение по направление 1 „Медико-биологични изследвания“ изискването
към колектива на предложението, когато той се състои от една научна организация, е да включва
минимум 5 учени с образователна и научна степен „Доктор“, а при колектив от две научни
организации – 10 учени със степен „Доктор“, и при колектив от повече от три научни организации –
15 учени със степен „Доктор“. Има ли изискване най-малко по колко учени от една научна
организация следва да участват в колектива на проектното предложение? Така например, ако
колективът се състои от три научни организации, допустимо ли е 15-те учени със степен „Доктор“
да бъдат само от една от тези организации?
4. Какъв е обхватът и приблизителния обем на текста, който следва да се попълни в ред „Вид на
планираните научни изследвания (по конкурса се финансират само фундаментални научни
изследвания)„ към формата по част 1 „Административно описание на проектното предложение“ ?
Отговор
1. Във файла с Бюджет на проекта е предвидено място за име и подпис на ръководителя на научния
колектив.
2. В частта от колектива от дадена организация могат да участват членове на колектива от
категориите, предвидени в Насоките за конкурса. Членовете на колектива с ОНС Доктор се включват
в общия брой за целия проект, независимо в коя организация работят.
3. Не е предвидено ограничение за разпределението на участниците с ОНС Доктор между
различните участващи организации.
4. Не повече от 32 знака (т.е. текста: „фундаментални научни изследвания“)

13. Въпрос
Във връзка с участието ни с проектно предложение в „Конкурс за финансиране на фундаментални
научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 –2020
г.“ Ви моля за разяснение по следния въпрос: Учен с българско гражданство, работещ за
университет във Великобритания, може ли да бъде член на екипа и за учен от чужбина ли ще бъде
смятан. Ако отговорът е положителен, трябва ли неговите подписи да са в оригинал или може да
изпрати сканирани, подписаните от него документи?

Отговор
Може да участва като учен от чужбина. Не са необходими оригинални подписи, достатъчно е
документите да са подписани и сканирани.

15.06.
14. Въпрос
В рамките на консорциум от няколко центъра в Европа, през миналата седмица подадохме проект
за изследвания свързани с COVID 19. Този проект е продължение на друг успешно приключил евро
проект. Ако кандидатстваме към ФНИ по същата тема за сегашния конкурс какво ще се случи при
хипотеза, че спечелим и на двете места. Ще можем ли да прекратим договора с ФНИ. Като ползите
ще бъдат пак за България, но работим с евро пари.
Отговор
Да, договорът може да бъде прекратен.
15. Въпрос
Подготвяме проектно предложение за кандидатстване в Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от
COVID-19 - 2020 год. и във връзка с това имам следните въпроси:
1. Може ли при подготовката на проектното предложение да се планират средства и за заплащане
на членовете на колектива, които към момента работят в други Европейски страни, а след
приемането на проектното предложение да се сключи граждански договор с тези учени за да може
да им се изпратят заплащанията за работата по проекта?
2. В насоките на конкурса пише, че
"Получените резултати от изследванията се публикуват на публично достъпни интернет платформи,
свързани с тематиката на конкурса, включително и Портала на Европейската комисия за споделяне
на данни за COVID-19 (https://www.covid19dataportal.org)."
И "Данните и резултатите, публикувани в хода на изпълнение на дейностите по проектите, се
публикуват в споделено пространство между всички финансирани проекти по настоящия конкурс"
Не ми е ясно трябва ли да бъдат заделени средства за това и колко струва публикуването на
резултати на тези платформи. Сложността на поддръжката на информацията за проекта на тези
платформи изисква ли наемането на допълнителен специалист или е в рамките на
компетентностите на средно интелигентен човек в областта? Може ли да разясните?
Отговор
1. Не, за учени, работещи в чужбина, не се предвижда заплащане по проекта.
2. Публикуването на информация в споделеното пространство и платформите е безплатно, но във
финансовия план на проекта могат да се предвидят разходи за публикуване с отворен достъп.

Публикуването на данни в споделеното пространство не би трябвало да изисква наемане на
допълнителен специалист по проекта.
16. Въпрос
Моля да ми отговорите на следните въпроси във връзка с конкурса за КОВИД 19:
1. От кого трябва да са подписани споразуменията за обединение - само директорите на
участващите организации и ръководителя на проекта, или и ръководителя от партньорската
организация, и главните счетоводители? Трябва ли подписите да са електронни или само
сканирани?
2. Базата на ФНИ за регистрирани учени достъпна ли е за преглед и как става включването на нови
участници?
3. При индивидуални участници в проекта трябва ли да се посочи тяхната месторабота в
административното и/или научното описание?
Отговор
1. Споразумението трябва да бъде подписано от представляващите на всички организации
партньори по проекта и ръководителя на научния колектив, и подпечатано от всички организации.
При електронното подаване споразумението трябва да е сканирано, не се изисква да е подписано
с електронен подпис.
2. Във връзка с регламента за лични данни, не е предвидено базата данни да е публична.
Включването става чрез подаване на професионална биография като част от проектното
предложение.
3. Не се предвиждат индивидуални участници в проектите.

