Въпроси и отговори във връзка с
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.
4.07.2016 г.
1. Въпрос
Може ли изследовател, който е пенсионер, да бъде член на научния екип към проекта и какъв
е допустимия им брой?
Отговор
Няма ограничение един или повече изследователи, които са пенсионери, да участват като
членове на научния колектив.
5.07.2016 г.
2. Въпрос
Имам проект от тематичния конкурс 2012 г. с отчетен и приет първи етап на изпълнение.
Излишно е да обяснявам, че това решение на ИС не е изпълнено. Въпрос: Мога ли да бъда
ръководител на колектив по настоящия конкурс за фундаментални изследвания?
Отговор
Да.
3. Въпрос
"Обединението на кандидати" бонус за проекта ли е или се приема, че включването на
участници от други научни институции в проектния екип (но без да има подписан договор за
партньорство с институциите, в които те работят) е развито сътрудничество?
Отговор
Критериите за оценяване са дадени в Картата за научна оценка на проектно предложение (виж
т. 6.2.1 на Насоките).
4. Въпрос
Студентите, участници в проектния екип, трябва ли да подават биографии и от кое финансово
перо се заплаща труда им?
Отговор
С Насоките за конкурса не е поставено изискване за студенти да бъде приложена
професионална биография. Заплащането е по перо „Разходи за персонал“.
5. Въпрос
Може ли учени на трудов договор в организацията "бенифициент" да получат възнаграждение
по проекта?
Отговор
Да.
6. Въпрос
Командировките в чужбина за изследователска работа и популяризиране на проекта и
неговите резултати в кое финансово перо трябва да се предвидят?
В перо „Разходи за командировки“.
7. Въпрос
Преводът и редакцията на текстове в кое финансово перо трябва да се предвидят?
Отговор
В перо „Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта“.

8. Въпрос
За резултат от проекта приема ли се книга, написана от 2-ма и повече автори? В насоките е
записано "монография", което изключва сборниците и колективните трудове от възможните
резултати по проекта.
Отговор
Определение за „Монография” е дадено в Правилника за наблюдение и оценка на
научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните
организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания": „Монография” е оригинално
научно издание, изградено върху собствени научни резултати на автора/автори с анализ на
обсъжданата проблематика, което е публикувано от издателство, осигурило оценка на
постъпилия ръкопис от рецензенти. Това определение не изключва съавторство.
6.07.2016
9. Въпрос
В конкурса за "Фундаментални научни изследвания" допустимо ли е в колектива да участва
изтъкнат учен от Европейски университет?. По-различно ли е, ако този учен е по националност българин?
Отговор
Да, допустимо е, независимо дали ученият е изтъкнат и дали университетът е европейски.
Националността на учените не е част от критериите за допустимост.
10. Въпрос
Допустимо ли е чуждестранен университет да участва в обединение на кандидати по
горепосочения конкурс? В случай че е допустимо, как се урежда финансирането на такъв
партньор и има ли той право на някакъв тип разходи по проекта?
Отговор
Не е допустимо, освен ако университетът не отговаря на критериите за допустимост на
кандидатите, записани в т. 3.1.1:
„Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:
1) акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 на ЗВО.
2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО.“
11. Въпрос
Пояснете колко процента са допустимите разходи за командировки за:
а) членове на научния колектив;
б) учени от чужбина.
Отговор
В Насоките не е предвиден процент за допустими разходи за командировки за изпълнение на
дейности по проекта.
12. Въпрос
Кой е млад учен?
Определението в ЗННИ е учен, който е завършил магистърската си степен до 10 години преди
подаване на проектното предложение, но в конкурсната сесия, проведена от БАН тази година
за млади учени са приети, тези които не са навършили 35 години като се дава възможност за
удължаване с 1 година, ако имат дете.
Постдокторант е учен, който е защитил дисертацията си след 05.09.2011 г., нали?
Отговор
Съгласно т. 1.4 от Насоките, приложими към настоящата процедура са определенията в чл. 15
на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации и в параграф 1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания.
Определението за млад учен в ЗННИ е както следва: "Млад учен" е лице, което извършва

научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна
организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър",
но не повече от 10 години след придобиването й. То не предвижда удължаване на срока.
Срокът от 10 г. за млад учен и 5 г. за постдокторант се определя до деня на подаване на
проектното предложение.
13. Въпрос
Възможно ли е с един проект да се кандидатства по няколко научни области?
Отговор
Проектните предложения се подават в една основна научна област като
интердисциплинарни проекти могат да се посочат до две допълнителни научни области.

за

14. Въпрос
Интересува ни дали в този конкурс има ограничение в научните колективи да се включват само
и единствено учени и изследователи, които са на трудов договор в кандидатстващата научна
организация или научните колективи на проектните предложения могат да се сформират на
по-широка база ?
Отговор
Няма такова ограничение.
15. Въпрос
В Насоките за кандидатстване и по двете процедури е записано, че "Ако една организация
подава повече от едно проектно предложение като базова организация, в Деловодството на
Фонда се представя един официален екземпляр от Приложения 1 и 2 на хартиен носител..." В
образците на декларациите по т. 3.1.1 и т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване обаче е
предвидено вписване на заглавието на конкретно проектно предложение. В този смисъл как
следва да бъде попълнено това поле в декларациите, за да бъдат подадени в един екземпляр
и приложими към всички проектни предложения на организацията.
Отговор
В декларациите по т. 3.1.1 и т. 3.1.2 (Приложения 1 и 2) се вписва заглавието на първото
проектно предложение, което се подава от съответната организация, а към всяко следващо
проектно предложение се представя входящия номер на документа. Организацията може да
подаде Приложения 1 и 2 и към всяко подадено проектно предложение.
16. Въпрос
Като краен срок за подаване на документи и по двете процедури е посочена дата 5 септември,
което е официален почивен ден. В този връзка, моля да бъде уточнено дали по изключение ще
се приемат документи и на първия работен ден след празниците - 7 септември до 17 ч.
Отговор
Тъй като 5 септември е почивен ден, проектни предложения ще се приемат до първия работен
ден след празниците, т.е. до 17 ч. на 7 септември.
7.07.2016
17. Въпрос
Необходимо ли е приложения 1, 2, 3 да бъдат преведени на английски език и да се приложат
към набора от документи на базовата или друга организация?
Отговор
Не.
18. Въпрос
Трябва ли да се сключва задължително споразумение, ако в колектива има учен от друга
организация?

Отговор
Не, ако другата организация не е партньор по проекта.
19. Въпрос
Ако базовата организация подава повече от един проект необходимо ли е приложение 1 и 2 да
бъдат подавани с всеки от тях или е възможно оригиналите да се подадат само с първия
проект, а в останалите да се посочи входящия номер?
Отговор
Приложение 1 и 2 могат да бъдат подадени само с първия проект на организацията, а в
останалите да се посочи входящия номер.
20. Въпрос
В документите за кандидатстване (част 2) конкурсът е обявен за фундаментални научни
изследвания, в същия документ в обосновка на вида научно изследване се изисква да се
посочи фундаментално или приложно е изследването. В насоките за кандидатстване (точка 3.2)
се казва, че могат да се предлагат само проекти за фундаментални научни изследвания. Кое е
вярно и конкурсът само за фундаментални изследвания ли е или могат да бъдат подавани
приложни проектно предложения?
Отговор
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на
нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови
знания. Ако в полето за вида на научното изследване е посочено „приложно“, проектното
предложение няма да бъде допуснато до научно оценяване съгласно изискванията за
административно съответствие.
21. Въпрос
Каква е разликата между участник и член на научният колектив? (точка 3.2/ 3.2.1 от насоките за
кандидатстване)?
Отговор
Няма разлика.
22. Въпрос
Какъв е общият максимален процентен дял от за възнаграждения на персонала-(точка.(а)
+точка.(б)) от преките разходи?
Отговор
Не е предвиден общ максимален процентен дял за двата типа възнаграждения по перо
„Разходи за персонал“.
23. Въпрос
По точка.(а) – само докторанти, постдокторанти и млади учени, които не са на основен трудов
договор към базовата /партньорската организация, ли трябва да бъдат наети на такъв договор?
Отговор
Съгласно Насоките: на основен трудов договор с финансиране от проекта могат да бъдат наети
млади учени за работа по докторска дисертация, постдокторанти или други учени.
24. Въпрос
Какви учени се имат предвид във „възнаграждения и съответните осигурителните плащания от
страна на работодателя ...на учени” точка.(а) на 3.6.2? Това за външни на базовата
/партньорската организация учени, членове на колектива, ли се отнася?
Отговор

Отнася се за учени, които са наети с финансирането от проекта на основен трудов договор в
базовата или в партньорска организация. Финансирането по тази точка не може да са приложи
към учени, които вече са на основен трудов договор към съответната организация.
25. Въпрос
Ние сме научна организация по смисъла на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на
Закона за научните изследвания. Регистрирани сме по ЗЮЛНЦ. Допустимо ли е нашето участие
в конкурса като партньор на висше училище, което ще бъде водеща организация на проекта?
Отговор
Съгласно т. 3.1.3 от Насоките условията за допустимост на кандидатите по настоящата
процедура са приложими и към всеки участник в Обединението. За да може организацията да
участва като партньор, трябва да отговаря на условията за допустимост, посочени в т. 3.1.1.
26. Въпрос
Моля да поясните каква част от средствата, предвидени за закупуване на апаратура по одобрен
проект и сключен договор, се покриват от средствата по договора - цялата стойност на
апаратурата или само амортизационните отчисления за всяка от годините, когато договорът е в
сила.
Отговор
Съгласно т. 3.6.2 от Насоките разходите за дълготрайни материални активи, включително
апаратура, инструменти и оборудване, и разходи за дълготрайни нематериални активи
(софтуер и информационни продукти), водещи до признаване на актив са приемливи разходи
за проекта в пълен размер доколкото закупените активи са необходими за осъществяване на
научноизследователския проект. Придобитите активи могат да бъдат използвани след проекта
само за целите на нестопанската дейност на организацията и в съответствие с т. 20 от Рамката
за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. Това обстоятелство, ще бъде
обект на периодични проверки от страна на ФНИ.
27. Въпрос
Планираме проектът ни да бъде 2-годишен (24-месеца). Съгласно член 47 (1) от Правилника на
Фонда за научни изследвания, 2-годишният проект може да се изпълни в един етап. В такъв
случай:
а) нали отпада попълването на формуляра "Финансов план за Етап 2"?
б) на един транш ли ще бъде преведена сумата?
Отговор
Съгласно финансовия план на конкурса и одобрената ГОП на ФНИ, средствата за проектите се
предоставят на два етапа като продължителността на ЕТАП 1 е половината от срока на
договора, считано от началото на проекта. Затова е необходимо да бъде предвиден и втори
етап на проекта. Изплащането на сумите ще бъде осъществено на траншове, както е описано в
т. 2.3 на Насоките.
28. Въпрос
Може ли Националният център по радиобиология и радиационна защита, който е към
Министерството на здравеопазването, да бъде партнираща организация в проекта ни?
Отговор
Може да участва като партньор, ако отговаря на условията за допустимост, посочени в т. 3.1.1.
Съответствието на организацията по т. 1) или т. 2) от условията за допустимост може да бъде
проверено на интернет страницата на НАОА, съответно:
http://www.neaa.government.bg/index.php/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa
http://www.neaa.government.bg/index.php/akreditirani-institucii/nauchni-organizacii.
29. Въпрос

Във връзка с точка 3.2.1. от насоките за кандидатстване:
„4) Ръководителят и членовете на научния колектив, притежаващи образователната и научна
степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, трябва да бъдат включени в базата
данни на Фонда или да предоставят информация за включване в базата данни.“
бих искала да Ви попитам как се извършва тази регистрация.
Отговор
Регистрацията се осъществява на основа на информация, предоставена на ФНИ от научните
организации
и
висшите
училища
(виж
съобщение
на
следния
адрес
https://www.fni.bg/?q=node/443). Регистрацията може да се направи и с информация,
предоставена с формулярите за кандидатстване за проекти (виж стр. 15 от Научно описание на
проектното предложение - Част 2 (на български език)).

