
Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г. 

 
  

10.07.2018 г. 
 
1. Въпрос 
Въпросът ми е свързан със следното изискване по конкурсната документация: "Не могат да 
бъдат ръководители на проекти лица, получили финансова подкрепа по други проекти за 
млади учени, по които срокът за изпълнение на проекта не е изтекъл". Аз съм получил 
финансова подкрепа по такъв проект (по програма за подпомагане на млади учени към 
БАН), срокът на който изтича януари 2019 и в тази връзка се интересувам имам ли право да 
кандидатствам в настоящата сесия на ФНИ, като при евентуално одобрение на проекта 
договор бъде сключен след датата, на която изтича предишния проект. 
Отговор 
Нямате право. 
 
2. Въпрос 
Има ли минимален брой участници, които могат да съставят екип? Следващият ми въпрос 
е има ли ограничения към участниците в екипа, свързани с научната им степен - например 
може ли да бъде участник в екипа учен, доктор на филологическите науки, или всички в 
екипа трябва да са млади учени? Може ли член на екип да бъде професор, доктор на 
филологическите науки. 
Отговор 
Не е предвиден минимален брой членове на екипа. Изискванията за членовете на екипа са 
описани изчерпателно в т. 3.2 на Насоките за конкурса. 
 

18.07.2018 г. 
 
3. Въпрос 
В насоките за кандидатстване на конкурса за млади учени ( стр. 9 ) пише: 
"3.2.1. Изисквания към участниците в екипа по проекта ..... 
2) Не могат да бъдат ръководители на проекти лица, получили финансова подкрепа по 
други проекти за млади учени, по които срокът за изпълнение на проекта не е изтекъл. " 
Това изискване ( в т. 2 ) отнася ли се за учени- ръководители на текущи проекти за млади 
учени, но финансирани не от ФНИ, а от други институции, като БАН, например? 
Отговор 
Отнася се за всички проекти за млади учени, независимо от финансиращата институция. 
 

19.07.2018 г. 
 
4. Въпрос 
Забелязах, че на страницата на КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г. 



(https://www.fni.bg/?q=node/769 ) отдолу има линк „Info_proekt.xlsx“ , който обаче сваля 
excel файла за бюджета („MU_budget_2018_EN”). 
Мисля, че намерихме точния файл от друго място в страницата 
(https://www.fni.bg/?q=node/500 ), но исках да насоча вниманието Ви към тази лека 
техническа неточност и да съм сигурен във формулярите, които ще предадем. 
Отговор 
Благодарим за бележката. Файлът ще бъде сменен. 
 

02.08.2018 г. 
 
5. Въпрос 
Може ли лице, притежаващо ОНС „доктор“, което е на основен трудов договор в 
университета - на длъжност „химик“ и е хонорован преподавател, да бъде ръководител на 
проектно предложение в Конкурс Млади учени и постдокторанти – 2018 г.? 
Отговор 
Изискванията към ръководителя на екипа по проекта са описани изчерпателно в т. 3.2 на 
насоките за конкурса. 
 
6. Въпрос 
Може ли лице, което е част от екипа на текущ проект по Конкурс „Млади учени“, да бъде 
ръководител на проектно предложение в Конкурс „Млади учени и постдокторанти“ - 2018 
г.? 
Отговор 
Не. 
 

05.08.2018 г. 
 
7. Въпрос 
Бих искала да попитам дали е възможно в конкурса за финансиране на фундаментални 
научни изследвания на млади учени и постдокторанти за 2018г. да бъде включен 
преподавател във ВУЗ, който е придобил ОКС магистър през 01.2008г. и е защитил 
дисертация и е придобил ОНС доктор през 2012 г. Лицето е на възраст 35г. 
Отговор 
Изискванията към членовете на екипа по проекта са описани изчерпателно в т. 3.2 на 
насоките за конкурса. 
 

06.08.2018 г. 
 
8. Въпрос 
Към административното описание на проекта се прилага „План за широко 
разпространението на резултатите от фундаменталните научни изследвания при 
неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни 
със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.“ (до 2 стр.)  
 

https://www.fni.bg/?q=node/769
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/07_2018/MU/MU_budget_2018_EN.xlsx
https://www.fni.bg/?q=node/500


Искам да попитам за това допълнение към административната част има ли качена бланка 
или няма. В приложеният файл, административна част, няма такава част. Затова искам да 
попитам дали аз сам си правя това допълнение. 
Отговор 
Планът може да се включи както във файла за Административно описание, така и като 
отделен файл след него. Планът трябва да бъде представен на български и на английски 
език.  
 
 

08.08.2018 г. 
 
9. Въпрос 
В закона се посочва, че: "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. В конкретния случай, ако младият учен е жена, която 
е ползвала полагащия й се 2-годишен отпуск по майчинство в периода след придобиването 
на ОКС "Магистър", календарният срок от 10 години удължава ли се с тези 2 години на 
отпуска, т.е. става 12 календарни години или си остава 10? 
Бих искала да задам подобен въпрос и за термина "постдокторант". "Постдокторант" е 
учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 
години след придобиването й. В случай, че постдокторантът е жена, която след публична 
защита на докторска степен е ползвала полагащия й се 2-годишен отпуск по майчинство, 
календарният срок от 5-години удължава ли се с двете години на отпуска или не? 
Отговор 
В Закона за насърчаване на научните изследвания не се предвижда удължаване на тези 
срокове. 
 

13.08.2018 г. 
 
10. Въпрос 
Подготвям проектно предложение за "Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания на млади учени и постдокторанти-2018 г." 
Имам уточняващ въпрос във връзка с членовете на научния колектив. "Участници в научния 
колектив могат да бъдат учени от организации, различни от базовата организация".  Един 
от членовете на колектива не е служител в базовата организация или друга научна 
организация, но е работил в базовата организация до 2013 г. Към момента той работи на 
трудов договор в компания, изпълняваща дейности със стопански характер. В работната 
програма по проектното предложение младият учен се ангажира да изпълнява дейности, 
които са различни от изпълняваните по трудовия му договор в частната компания. 
Необходимо ли е тази организация-работодател да бъде научни организация или 
университет за да може младият учен да бъде член на научния колектив? Може или не 
може подобен кандидат да бъде член на научния колектив? 
Отговор 



Лицето може да бъде член на колектива, ако отговаря на изискванията за членове на 
колектива, описани в т. 3.2 на насоките за конкурса. 
 
 

14.08.2018 г. 
 
11. Въпрос 
Член съм (не ръководител) на научен колектив по проект за финансиране на изследвания 
на млади учени-2016 г. към ФНИ, с Договор от 15.12.2016 г. Изпълнението на проекта изтича 
декември 2018 г. Мога ли да участвам в текущия Конкурс за финансиране на 
фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти-2018 г. като 
ръководител на проектно предложение? 
Отговор 
Не. 
 

15.08.2018 г. 
 
12. Въпрос 
Имате ли някакви проекти, за които могат да кандидатстват докторанти с изследването си? 
До КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ 
УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г. допускат ли се докторанти? 
Отговор 
Докторанти могат да участват като членове на научния колектив по всички обявени 
конкурси. Съгласно Правилника на ФНИ ръководителите на проекти трябва да имат степен 
доктор. 
 

20.08.2018 г. 
 
13. Въпрос 
Аз съм участник като млад учен (не съм ръководител) в проект към  „Конкурс за 
финансиране на научни изследвания на млади учени  – 2016 год.“ със срок на изпълнение 
от януари 2017 – декември 2018. Мога ли да кандидатствам към  „Конкурс за финансиране 
на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 год.“ като ръководител на 
нов проект със срок януари 2019 – декември 2020 ? 
Отговор 
Не.  
 

21.08.2018 г. 
 
14. Въпрос 
През месец април на 2019 г. изтича срокът, в който попадам в категорията "млад учен", в 
такъв случай мога ли да взема участие като член на екип в проект за млади учени в рамките 
на тази конкурстна сесия? 
Отговор 



Да. 
 
15. Въпрос 
Q1: Към момента на поддаване на проектното предложение Фондът изисква ли 
ръководителят на проектното предложение да е в трудови правоотношения с базовата 
организация? 
Q2: Фондът предвижда ли изизкване при одобрение на проекта договорът на научният 
ръководител да е основен трудов или е допустим граждански такъв?  
В допълнение на какви изиксвания, предвидени от Фонда, трябва да отговарят трудовите 
правоотношения между ръководителя на проекта и базовата организация? 
Отговор 
1. Да. 
2. Изискването в Насоките за конкурса е ръководителят да работи на трудов договор в 
базовата организация. 
 
16. Въпрос 
В Насоките е изрично упоменато, че ръководител на одобрен проект от миналата сесия не 
може да е ръководител и в тази. А може ли участник от одобрен проект от преди да участва 
в друг проект в текущата? 
Отговор 
Да, може. 
 
17. Въпрос 
1. В инфокартата за всеки подаден проект се иска списък с участниците, в който се отбелязва 
дали е член на базовата организация (БО) или на някоя от партньорските организации (ПО1, 
ПО2, ПО3 и т.н.). Участието на партньорски организации не е допустимо при изследванията 
на млади учени. В същото време, участието на млади учени или докторанти от други 
институции е разрешено. Как следва да се индикира участието на докторант от друг 
университет във формуляра на проекта? 
2. Когато един участник или ръководител на проект е едновременно "млад учен" (МУ) и 
"постдокторант" (ПД), следва ли и двете да се индикират във формуляра? Ако е само 
едното, кое? 
3. В т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване, подточка Ж) са изброени документи, които 
трябва да бъдат представени от базовата организация (устав, правилник, сметкоплан). Те 
могат да бъдат в един екземпляр за всички кандидатстващи проекти. Как мога да разбера 
дали тези документи са вече подадени от Софийски университет или е необходимо аз да 
изискам копия от тях от администрацията? 
4. В коя част от бюджета следва да попаднат разходите за отпечатване на монографии на 
хартиен и/или електронен носител? 
5. Във формулярите за кандидатстване трябва да се въведе вид на изследването 
(фундаментално или приложно). При положение, че конкурсът е обявен само за 
фундаментални изследвания, това означава ли, че приложните ще бъдат 
дисквалифицирани от участие? 



6. В насоките е описано, че ръководителя на проекта може да бъде заменен при 
определени обстоятелства. Могат ли да бъдат сменяни членове на колектива? Кой може да 
вземе такова решение и какви аргументи са необходими? Ако даден член на научния 
колектив замине или не е в състояние да изпълнява задълженията си след определен етап, 
възможно ли е да бъде заменен? 
Отговор 
1. Картата се използва за всички конкурси, затова в нея фигурират и партньорски 
организации. 
2. Попълват се и двете. 
3. Попитайте в звеното на базовата организация, отговарящо за общите документи, 
свързани с проектните предложения. 
4. Подробно описание за групите разходи по проектите и начините на отчитането им може 
да намерите на следната страница: https://www.fni.bg/?q=node/606. 
5. Да. 
6. Условията за промени в състава на колектива са определени в Правилника на ФНИ (чл. 
74). 
 

22.08.2018 г. 
 
18. Въпрос 
Има ли изискване чуждестранните учени, които могат да бъдат участници в екипа по 
проекта, да са студенти, млади учени, докторанти или постдокторанти? 
Отговор 
Да. 

23.08.2018 г. 
 
19. Въпрос 
Приложеният като прикачен файл договор за осъществяване на научна дейност 
(провеждане на постдокторантура) отговаря ли на изискванията на Фонда за Ръководител 
на научен проект? 
Отговор 
Изискванията за ръководителя на колектива и типа на договора му с базовата организация 
са описани изчерпателно в Насоките за конкурса. 
 
 

24.08.2018 г. 
 
20. Въпрос 
1. Как следва да се индикира участието на докторант от друг университет в инфокартата на 
проекта за финансиране на изследвания на млади учени? Като представител на базовата 
организация (БО) ли? 
2. Може ли постдокторант да кандидатства едновременно като ръководител на проект и 
да участва в колектива на друг проект в рамките на сесията за финансиране на млади учени 
2018? 



3. В секцията "Научна биография" има "Брой цитати на научните публикации". Кои цитати 
се признават? Само индексирани в Scopus и WoS? Цитати в монографии? Цитати в 
дисертации и дипломни работи? 
Отговор 
1. Да. 
2. Няма ограничение за такова участие. 
3. Включват се цитати в научни трудове, включително и дисертации. 
 

27.08.2018 г. 
 
21. Въпрос 
Необходимо ли е всички попълнени декларации да бъдат сканирани и представени в 
електронен вариант? 
Отговор 
Да. 
 
 
22. Въпрос 
 
 
Отговор 
 


