УТВЪРЖДАВАМ: ...........................................
МЕГЛЕНА КУНЕВА
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

ПРАВИЛА
за регламентиране на координацията и взаимодействието между
Министерството на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“
свързани с процедурата по предоставяне на национално съфинансиране при
участие на български колективи в научни проекти по Седма рамкова програма
на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности (2007-2013)

I.

Общи условия

1. Целта на настоящите правила е уреждане на отношенията между
Министерството на образованието и науката и Фонд „Научни изслeдвания“ във
връзка с условията и реда за оценяване и сключване на договори за съфинансиране
по проекти на Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания,
технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) (Седма рамкова
програма), след прехвърляне на дейността към Фонд „Научни изследвания“
2. Предмет на настоящите процедурните правила са научните проекти,
съфинансирани по Седма рамкова програма.
3. Исканията за съфинансиране на проекти се приемат до 31.12.2018 г.
непрекъснато в Министерство на образованието и науката и се разглеждат по реда на
постъпване от научно-експертни комисии сформирани по научни области към Фонд
„Научни изследвания“.
4. Предвидените по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2016 г. средства за съфинансиране на проекти по Седма рамкова програма се
предоставят по бюджета на Фонд „Научни изследвания“. За 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
1

средствата, необходими за съфинансиране по дейността се планират по бюджета на
Фонд „Научни изследвания“.

ІІ. Начин за кандидатстване по Седма рамкова програма
5. Допустимост на кандидатите:
5.1. В конкурса могат да участват научноизследователски колективи от научни
организации, вписани в Регистъра за научната дейност в Република България, по чл.
7б от Закона за насърчаване на научните изследвания.
5.2. Кандидатите трябва да са непосредствено отговорни за изпълнението на
дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредници. В случай че един
и същ кандидат осъществява едновременно дейности както от икономически, така и
от неикономически (нестопански) характер, за да се предотврати кръстосаното
субсидиране на икономическата дейност, публичното финансиране на нестопанските
дейности няма да попадне в обхвата на член 87, параграф 1 от ДЕО, ако двата вида
дейности и техните разходи и финансиране могат ясно да бъдат разделени.
6. Изисквания към участниците в проекта:
6.1. Ръководителят на проекта трябва да бъде хабилитирано лице или лице,
придобило научната и образователна степен „доктор”, с необходимата научна
компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография.
6.2. Не могат да бъдат ръководители на проекти лица, които не са представили в
срок отчетите по договори от предходни конкурси на Фонд „Научни изследвания”.
7. Допустимост на проектните предложения
7.1. Съфинансират се проекти от всички научни области.
7.2. При установяване на представени неверни данни в проекта, предложението не
се допуска до финансиране.
ІІІ. Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за проекти
по Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично
развитие и демонстрационни дейности (2007-2013)
8. Документи за кандидатстване - българската организация предоставя в
Министерството на образованието и науката, дирекция „Наука”, следните документи:
8.1. Искане за съфинансиране – Приложение 1;
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8.2. Декларация по образец относно счетоводната политика на научната
институция, подписана от ръководителя и главния счетоводител на кандидатстващата
организация и подпечатана (Декларации подават всички участващи организации. Ако
една организация участва в повече от един проект, не се налага подготвянето на
отделни декларации, а се представя копие на оригиналния документ), Приложение 2;
8.3. Декларация по образец за получени в последните 2 финансови години и през
текущата година държавни помощи, ако кандидатът е предприятие или нестопанска
организация (Декларации подават всички участващи предприятия и нестопански
организации. Ако една организация подава повече от един проект, не се налага
подготвянето на отделни декларации, а се представя копие на оригиналния документ),
Приложение 3;
8.4. Копие от сключен договор с Европейската комисия и всички анекси към него;
8.5. Агрегирана работна програма с остойностяване на отделните дейности
(прилага се информация за общия бюджет на проекта и за финансирането на
българския партньор по години и по видове дейности);
8.6. Финансова обосновка за необходимото национално съфинансиране към
проекта и видовете дейности, за които ще се разходват тези средства;
8.7. Допълнителни източници на финансиране извън приноса на Европейската
комисия и исканото финансиране;
8.8. „CPF” форми и финансово разпределение на средствата за бенефициента от
страна на Европейската комисия.
8.9. Ако в един проект участват повече от една българска организация, всяка от
тях представя отделно искане, заедно с всички необходими документи. Може да се
внесе един екземпляр от пълния текст на договора с Европейската комисия, но
попълнените и подписани „GPF” форми, анекси и финансово разпределение се
представят за всеки партньор поотделно.
9. Размер на предоставяното съфинансиране от Фонд „Научни изследвания“
9.1. Процент на съфинансиране и размера на помощта за кандидатите се определя
съгласно правилата на Насоките за кандидатстване за съфинансиране на проекти по
Седма рамкова програма, обявени на официалната страница на Седма рамкова
програма.
9.2. С оглед изпълнението на тези условия, организациите са длъжни да представят
при сключването на договорите за съвместно финансиране данни за получени
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минимални и/или друг вид държавни помощи. Данните следва да бъдат надлежно
посочени от кандидатите в „Декларация за държавни помощи”, попълнена по образец
и представляваща Приложение 3 към настоящата процедура, с включена информация
за размера на помощта, периода на финансиране и източника на помощта.
10. Съфинансирането по Седма рамкова програма се предоставя въз основа на
процедура за подбор на проекти, открита на основание чл. 26 от Закона за
насърчаване на научните изследвания, в съответствие с Правилника на Фонд „Научни
изследвания” и решение на Изпълнителния съвет на Фонда.
11. Служител от дирекция „Наука“ извършва административна проверка на
постъпилите документи по Седма рамкова програма, след което предоставя
информацията на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания”. Директорът
на дирекция „Наука” предава в пълен комплект постъпилите документи, чрез
приемно-предавателен протокол на Фонд „Научни изследвания“, Той от своя страна
ги разпределят към научно-експертните комисии, сформирани по научни области.
12. Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания” прецизира конкретния
размер на съфинансирането, на базата на следните критерии:
12.1. Вид на Европейската програма;
12.2. Размер на гранта за бенефициента от страна на Европейската комисия;
12.3. Тип

на

институцията

и

максимално

допустим

интензитет

на

финансиране;
12.4. Тип на провежданите изследвания и съответно максималните допустими
интензитети по т. III, 8.3.;
12.5. Наличие на външни или собствени източници на финансиране;
12.6. Общ брой учени и брой млади учени, ангажирани с изпълнението на
проекта;
12.7. Приложимия инструмент на финансиране от Европейската комисия;
12.8. Видове

дейности,

за

които

ще

се

разходват

средствата

от

съфинансирането;
12.9. Агрегирана работна програма на българската организация, съдържаща
фиксирани, съответно остойностени дейности, и източник на финансиране
за всяка дейност.
13.

Фонд „Научни изследвания” може да изиска допълнителна информация

от българската организация – бенефициент по съответната европейска програма.
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14.

Комисиите извършват оценка на исканото съфинансиране на база

оценка и одит от Европейската комисия (ЕК) в рамките на два месеца, считано от
подписването на приемно-предавателния протокол.
15.

Научно-експертните

комисии

към

Фонд

„Научни

изследвания“

извършват оценяването, класирането, текущия мониторинг, анализа и оценката на
изпълнението на проектите по Седма рамкова програма. Комисиите предлагат и
докладват на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ за взетите решения
от проведените заседания, който от своя страна приема или отхвърля решенията им.
Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ взема решения за класирането,
сключването на анекси и одобрява размера на съфинансирането на проектите за
следващ етап по Седма рамкова програма.
16. Договорите за съфинансиране се сключват между ръководителите на
научния колектив и на участващата в проекта организация, от една страна, и Фонд
„Научни изследвания“, от друга. Договорите за съфинансиране уреждат правата и
задълженията на страните по реализацията на проектите. Те определят отношенията
по предоставяне, разходване и отчитане на средствата, правата на авторство и
собственост върху резултатите от научните изследвания. Към договорите за
съфинансиране се прилага и предварително финансово разпределение на средствата
по дейности и периоди, като неразделна част от тях.
17. Съфинансирането се предоставя от Фонд „Научни изследвания“ със същата
периодичност, с която се извършват и преводите от страна на ЕК.
18. Фонд „Научни изследвания“ уведомява дирекция „Наука“ за оценените
проекти, изпращайки доклад, въз основа на извършените оценки, който
съдържа следните реквизити:
18.1.

Име на проекта;

18.2.

Стойност;

18.3.

Заложени цели;

18.4.

Сума за съфинансиране, срок и условия за предоставянето й;

18.5.

Сума за следващ етап, в случай че е приложимо.

ІV. Плащания
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19. Националното съфинансиране за Седма рамкова програма се предоставя на
база верифицираните средства от страна на ЕК и в съответното процентно
съотношение.
20. Националното съфинансиране по Седма рамкова програма се извършва от
Фонд

„Научни

изследвания“,

като

за

всички

направени

плащания

към

бенефициентите се уведомява Министерството на образованието и науката.
21. При липса на финансови възможности за Фонда, той може да забави
невиновно осигуряването на финансови средства за съответния етап, за което
уведомява писмено бенефициента.
22. Окончателният размер на финансирането от страна на Фонд „Научни
изследвания” се определя с договор между Фонда и бенефициентите въз основа на
решение на Изпълнителния съвет на Фонда.
23. В случай че при приемането на някой от отчетите се установи, че резултатите
от изпълнението на проекта са незадоволителни или това е фиксирано в заключението
на ЕК, Фонд „Научни изследвания”, по предложение на дирекция „Наука“, може да
намали финансирането или да прекрати договора и да поиска частично или пълно
възстановяване на предоставените средствата.
V. Общи правила и условия за изпълнение на проектите
24. Предоставените средства се изразходват целево и законосъобразно за
изпълнение на дейностите по проекта, подробно описани в Работната програма.
25. Доставката на апаратура се извършва от бенефициентите при спазване на
Закона за обществените поръчки. Бенефициентите заприходяват закупените по
проекта активи като своя собственост в съответствие с условията на договора,
действащото законодателство и счетоводните стандарти, а предприятията формират
амортизационни отчисления по дълготрайните активи в съответствие със Закона за
корпоративното подоходно облагане и счетоводните стандарти.
26.

Бенефициентът

носи

отговорност

за

базирането,

съхраняването

и

експлоатацията на оборудването с грижата на добър стопанин. Той се задължава, при
наличие на свободен капацитет, да осигурява свободен достъп до закупената
апаратура на външни физически и юридически лица за възмездно експлоатиране, при
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фиксирани условия за експлоатация, за което Министерство на образованието и
науката се уведомява писмено.
27.

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 до изтичане на амортизационния срок за
експлоатация на съответния актив.

VI. Отчитане на националното съфинансиране
28. Бенефициентите по договорите за съфинансиране по Седма рамкова
програма подават отчети за постигнатите резултати в съответствие с графика на
проекта и работната програма, неразделна част от договора за дейностите,
финансирани чрез националното съфинансиране, както и окончателен отчет след
приключване на проекта.
28.1. Отчетите съдържат научна и финансова част;
28.2. Отчетите се подават в два еднообразни екземпляра в Министерството на
образованието и науката, придружени с писмо-потвърждение за приемането
на резултатите от ЕК;
28.3. Отчетният научен доклад включва:
28.3.1. Резюме на целите и постигнатите резултати за отчетния етап;
28.3.2. Описание на извършените дейности от бенефициента;
28.3.3. Продукти, материали и постижения свързани с изпълнението на
конкретните дейности, в т.ч. разработени интернет портали, бази данни,
публикации, книги, конференции и свързаните с тях материали и други.
Всички материали съдържат позоваване, че са осъществени с
„финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“.
29.

Финансовият отчет съдържа справка за направените разходи по пера,

съгласно предварително финансово разпределение, неразделна част от договора за
съфинансиране.
30.

Към финансовия отчет се прилагат заверени копия на финансови и

разходно-оправдателните документи, както и такива, удостоверяващи реално
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извършените разходи (договори, фактури, фискални бонове, платежни банкови
нареждания, разходни касови ордери, банкови извлечения и др.).
31.

Бенефициентите са длъжни да водят точна и пълна документация и счетоводни
отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система
за документация и аналитично счетоводно отчитане, съгласно нормативната
уредба.

32.

След приключване на проектите бенефициентите са длъжни да възстановят на
Фонд „Научни изследвания“ всички неизразходвани средства, както и тези,
изразходвани в нарушение на насоките и на договора, като последното плащане
е изравняващо, след представяне на финален финансов отчет, съгласно приетия
финансов отчет и общия размер на верифицираните разходи от ЕК по проекта.

VII. Наблюдение на изпълнението на проектите
33. Представители на Фонд „Научни изследвания“ извършват проверки за
изпълнението на административните, финансовите и техническите аспекти на
проектите по време на изпълнението на проекта и до 5 години след неговото
приключване.
33.1. Проверките могат да бъдат както административни – проверка на обща
документация, на финансовите и разходно оправдателни и други документи,
така и проверки на място за изпълнение на дейностите, заложени по проекта.
33.2. Проверките на място се извършват след предварително уведомяване от
страна на Фонд „Научни изследвания“ и съгласуване на датите и програмата
на посещението с проверяваното лице или организация.
33.3. След приключване на проверката Фонд „Научни изследвания“ изготвя
доклад до Министерството на образованието и науката с констатациите от
проверката.

VIII. Изменение в условията на договора и бюджета
34. Изменение на договора за финансиране се извършва чрез сключване на анекс
към договора за съфинансиране по взаимно съгласие на страните.
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34.1. Анексът към договора не може да нарушава конкурентните условия,
съществуващи към момента на сключване на договора, и равното третиране
на бенефициентите.
35. Недопустими са промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на
първоначално договорените процент и размер на финансирането по договора или
водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно
определен размер в съответните насоки за кандидатстване от ЕК.

IX. Информираност и прозрачност
36. С цел осигуряване на отчетност пред обществото Министерството на
образованието и науката поддържа база данни за подкрепените проекти от българска
страна.
36.1. За целта всеки бенефициент, преди получаване на последния транш на
средствата по проекта, представя пред Министерството на образованието и
науката:
36.1.1. Резюме на проекта в типизирана форма;
36.1.2. Партньори на проекта и страница на проекта;
36.1.3. Резултати от изпълнението на проекта.
37. Базата данни за подкрепените проекти и организации се администрира от
дирекция „Наука” и се актуализира периодично на база предоставената информация
от Фонд „Научни изследвания“.
38. Цялата документация по Седма рамкова програма се съхранява във Фонд
„Научни изследвания“ до 2025 г. вкл.
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