
Въпроси и отговори във връзка с 
Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани 

в република България. 
 

13.09.2016 г. 
1. Въпрос 

В раздел IV от процедурата за подкрепа на международни научни форуми е  записано, че 
"Предложенията се представят в свободен формат с  придружително писмо...". Моля за 
пояснение кой подписва придружителното писмо - ръководителят на проектното предложение 
или ръководителят на  кандидатстващата организация. 

Отговор 
Тъй като договора за финансиране се сключва с ръководителя на проекта и ръководителя на 
организацията, писмото би трябвало да е подписано и от двамата. 
 

18.10.2016 г. 
2. Въпрос 

Коганай-къснотрябвадасеподадатдокументитезафорум, планиранпрезмай 2017 и затакъв, 
планиран окт.2017? 

Отговор 
Препоръчително е документите да се подадат още тази година, тъй като в ГОП има предвидени 
средства за тази програма. Бюджетът на ФНИ за следващата година не е известен и не е ясно 
каква ще бъде сумата за тази програма през 2017 г. 
 

3. Въпрос 
Тъй като договора за финансиране се сключва с ръководителя на проекта и ръководителя на - 
могатли дасепокрияттакситезаучастиенаучениотБългариявъвфорума, т.е. 
товадопустимразходли е? 

Отговор 
Такси за участие не са допустим разход.  

 
4. Въпрос 

Пише, че в рамкитенаеднасесиямогатдасепокриятдо 2 предложенияотеднаорганизация - 
каквосеимапредвидподеднасесия, един и същикраенсрок? 

Отговор 
Означава предложенията да се разглеждат на едно и също заседание на ВНЕК. 
 
 

16.11.2016 г. 
5. Въпрос 

Моля да разясните как да се тълкуват "Международни научни конференции" и "Научни 
конференции с международно участие". 

Отговор 
В Процедура е използван термина „международни научни конференции“ и конкретните 
изисквания към проявите, за които може да се кандидатства за финансиране, са определени в 
т. III от Процедурата.  
 
 

24.11.2016 г. 
6. Въпрос 

Във връзка с конкурса ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ моля да ми отговорите на следните въпроси: 



1. Кои учени се считат за млади? 
2. Какво се разбира под публични източници в текста:  "Събитието не трябва да бъде 
финансирано чрез други публични източници". Не мога да разбера дали БАН може да бъде 
съфинансираща организация. 
3. Базовата организация има ли право на отчисления? Ако да, в какъв размер? 

Отговор 
1. Определението е дадено в Закона за насърчаване на научните изследвания. 
2. Ограничението се отнася за съфинансиране по проекти и програми от източниците, 

изброени в Процедурата. Няма ограничение за финансиране на конференцията със 
собствени средства на организацията, която я организира. 

3. Отчисления не са предвидени като допустим разход. 
 
 

18.01.2017 г. 
7. Въпрос 

В поканата за кандидатстване пише - СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно. ЩЕ 
ВИ БЪДА БЛАГОДАРНА, АКО МИ ОТГОВОРИТЕ ДАЛИ ПОКАНАТА Е ВСЕ ОЩЕ АКТУАЛНА, ЗАЩОТО 
НИ ПРЕДСТОИ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА  ТАКЪВ НАУЧЕН ФОРУМ. 

Отговор 
Поканата е актуална. 
 

27.01.2017 г. 
8. Въпрос 

Кога най-рано следва да се планира провеждането на научен форум, ако предложението и 
документацията по кандидатстването се подаде в края на месец Февруари, 2017 г.? 

Отговор 
Вероятно през февруари ще се състои заседание на ВНЕК. Ако предложението бъде подадено 
след заседанието, следващо разглеждане ще има през април или май. 
 

9. Въпрос 
Задължително ли е кандидатът да участва със собствени финансови средства и има ли 
изискване за размера на това съфинансиране от страна на кандидата? 

Отговор 
В Процедурата не е предвидено такова изискване. 
 

10. Въпрос 
При евентуално одобрение на кандидатурата, как се осъществява плащането - аваносово, на 
траншове (в какво съотношение) или след приемане на финалните отчети и верифицирането на 
направените разходи. 

Отговор 
След подписване на договора за финансиране авансово се превежда цялата сума, определена 
в решението на ИС.  
 

11. Въпрос 
Кога се очаква да бъдат публикувани резултатите от отворена Покана за кандидатстване 
ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 
Проектното предложение сме подали в края на месец декември 2016 година. 

Отговор 
Вероятно през февруари ще се състои заседание на ВНЕК и в началото на март ще бъдете 
информирани за резултата.  
 

31.01.2017 г. 



12. Въпрос 
Въпросът ми е дали е възможна финансова подкрепа от страна на ФНИ на тази конференция, в 
рамките на конкурса "ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ". Въпросът ми е свързан с информацията в т.8 от Пълния текст на 
процедурата, където четем, че "Събитието не трябва да бъде финансирано от други публични 
източници ......... , програма Хоризонт 2020). Как трябва да се разбира това указание? 
Ограничението за финансиране от фондове по Хоризонт 2020, които се управляват от България 
ли е, или изобщо? Ако важи само за средства управлявани от България, би трябвало да е 
възможно да кандидатстваме за допълнително финансиране, тъй като финансирането на  
Europlanet е пряко от Европейската комисия. Правилно ли е последното предположение? 

Отговор 
Финансиране на конференцията от ФНИ не е допустимо, тъй като това противоречи на 
споменатия от Вас текст в Процедурата. 
 

13. Въпрос 
Моят въпрос е: имайки предвид датите на конференцията 18-22 Юни 2017, кога е крайният 
срок за подаване на документите. 

Отговор 
Насрочването на заседания на ВНЕК зависи от броя подадени проектни предложения и няма 
предварителен график. Препоръчително е проектното предложение да бъде подадено 
възможно най-рано. 
 
 

2.02.2017 г. 
14. Въпрос 

За команировъчни на млади учени, участващи с устно или постерно представяне, допустимо ли 
е дневните пари да бъдат в размер на 30-40 лв. Това е международна конференция и работния 
език е английски, т.е. общуването е с участниците чужденци. 

Отговор 
Размерът на дневните не се определя от ФНИ, а от съответните счетоводни нормативни 
документи. 
 

15. Въпрос 
Ще се приеме ли за допустим разход наема на чаши за кафе и осигурена от хотела вода и 
разходите, както и разходите за закупуването на кафе, сладки и соленки за кафе паузите? 

Отговор 
Допустимите разходи са описани в публикуваната процедура. 
 
 

16. Въпрос 
До кога най-късно трябва да се подаде предложението за да имаме резултат от разглеждането 
му през август, когато се печати книжката с абстракти за мероприятието и в която съгласно 
изискванията трябва да се упомене финансовата подкрепа. 

Отговор 
Насрочването на заседания на ВНЕК зависи от броя подадени проектни предложения и няма 
предварителен график. Заседание през юли и август вероятно няма да се провеждат. 
 
 

6.02.2017 г. 
17. Въпрос 

Моят въпрос е, дали в конкурса „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в 
Република България“ са допустими: 



- международни докторантски конференции; 
- може ли да няма участие на видни чуждестранни учени, а само на чуждестранни докторанти. 

Отговор 
Едно от изисканията в процедурата е „Престиж на международните лектори, удостоверен с 
кратка биография“, което няма да бъде изпълнено, ако лекторите от чужбина са докторанти.  
 
 

9.02.2017 г. 
18. Въпрос 

Кога се предвижда да има заседание на ВНЕК и колко по-рано трябва да бъдат внесени 
документите за кандидатстване, за да може да бъде разгледано проектното предложение на 
заседанието на комисията? Конференцията, за която ще кандидатстваме за финансиране ще се 
проведе средата на месец май. 

Отговор 
Няма предварителен график за заседанията на ВНЕК, провеждането на заседание зависи от 
подадените проектни предложения. Вероятно през февруари ще има заседание. 
 

16.02.2017 г. 
19. Въпрос 

Едно от изискванията на конкурса “ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, 
ПРОВЕЖДАНИ В РБ” е Структурирана програма – с представени лектори и теми на докладите; 
Може ли да се представят само имената и темите на докладите на гост лекторите от чужбина, 
или трябва да  е готова цялата програма на форума. 

Отговор 
Може да представите предварителна програма на форума. 
 

13.06.2017 г. 
20. Въпрос 

Допустим разход по процедура "Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в 
Република България" ли са „разходи за пътни на лекторите, поканени от организаторите“ или 
такъв се явяват само „разходи за настаняване на лекторите, поканени от организаторите"? 

Отговор 
Пътни разходи на лектори или участници не са допустим разход. 
 

15.06.2017 г. 
21. Въпрос 

За „международни лектори с престиж“  по процедура  "Подкрепа на международни научни 
форуми, провеждани в Република България" могат ли да се считат представители на български 
висши училища и научни организации, както и такива с български произход, но 
представляващи чуждестранни висши училища и научни организации, които изпълняват 
изискването за „престиж“, удостоверено с биография? 

Отговор 
Няма ограничение лекторите от чужбина да са от български произход. За да се гарантира 
международния характер на научния форум, в съответствие с наименованието на процедурата, 
в тази група се включват само учени, работещи в чужбина. 
 

22. Въпрос 
1) В раздел III от процедурата, т. 7. "Средствата от ФНИ, предоставени по тази схема, могат да 
се разходват за: .... разходи за настаняване на лекторите, поканени от организаторите, 
настаняване и командировъчни разходи на млади учени от български научни организации или 
висши училища, които участват с доклад или постерно съобщение" 



Понятието "лекторите, поканени от организаторите" включва ли освен чуждестранните гости и 
участниците от България, които не са докторанти, постдокторанти или млади учени? 
2) Необходими ли са за докторантите други биографични сведения освен данните за 
докторантурата им: организация, звено и дата на зачисляване, форма, направление, научен 
ръководител? 

Отговор 
1) В Процедурата няма ограничение по отношение националността на лекторите, но 
покриването се отнася само до тези лектори, които са поканени от организаторите. 
2) Биографичната справка трябва да бъде представена в свободен текст. Ако ВНЕК прецени, че 
предоставената информация не е достатъчна или не е коректна, може да не предложи 
конференцията за финансиране или да поиска допълване/коригиране на информацията. 
 


