
Въпроси и отговори във връзка с 
Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016г. 

/отговорите на част от въпросите, зададени по конкурса за фундаментални научни 
изследвания, са валидни и за конкурса за научни изследвания на млади учени/ 

 
4.07.2016 г. 

 
1. Въпрос 

В изискванията е посочено, че колективът трябва да се състои от ръководител (млад учен с 
докторска степен). Искам да попитам, като членове на колектива могат ли да бъдат включени 
хабилитирани учени, които не влизат в тази категория (над 35 год.)? Интересувам се, т.к. в 
изискванията е посочено, че колектива трябва да се състои от докторанти, пост-докторанти и 
студенти. За да е по-ясно, колегите, които искам да включа в проект, който ще разработвам са 
двама хабилитирани (доценти). Единият е придобил ОНС "Доктор" през 2011 и е на 41 години 
(по закон излиза от категорията пост-докторант), другият е защитил 2013 и е на 60 години (по 
закон влиза в категорията пост-докторант, т.к. не са минали 5 години от придобиването на ОНС 
"Доктор"). Двамата обаче са специалисти в областта на бъдещия проект, докато аз, като 
евентуален ръководител съм млад специалист. Проблем ли би било включването им в проекта, 
или проекта трябва да включва само млади учени (до 35), които са в началото на изграждане 
на научната кариера?  

Отговор 
В научния колектив не могат да участват учени, които не отговарят на изискванията, посочени в 
Насоките за конкурса. Определенията за млад учен, докторант и постдокторант са дадени в 
ЗННИ: 
"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. 
"Докторант" е учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен 
"доктор". 
"Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но 
не повече от 5 години след придобиването й. 

 
2. Въпрос 

Другият ми въпрос е свързан с организациите, участници в проекта. Могат ли да бъдат 
включени две научни организации в проекта за млади учени?  
 Отговор 
В конкурса може да участва само една организация като бенефициент. Няма ограничение 
участниците в колектива да бъдат само от тази организация. 
 

5.07.2016 г. 
 

3. Въпрос 
В екипа на младия учен могат ли да участват освен студенти и доцент? 
 Отговор 
Да, ако доцентът отговаря на изискванията, посочени в Насоките за конкурса – да бъде млад 
учен или постдокторант, съгласно определенията, посочени в отговора на въпрос 1. 
 

4. Въпрос 
Ако човекът е главен асистент, с докторска степен но над 35 г ще може ли да кандидатства за 
младежки проект към Фонда? 
 Отговор 



Да, ако отговаря на изискванията, посочени в Насоките за конкурса – да бъде млад учен, 
съгласно определението, посочено в отговора на въпрос 1. Съгласно ЗННИ възрастта на учения 
няма отношение към определянето му за „млад учен“.  
 

5. Въпрос 
Според Закона за насърчаване  на научните изследвания, "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 тази връзка бих искала да Ви попитам дали 
този период се променя за "млади учени"-жени, с едно и повече деца, т.е дали периодът от 10 
години се увеличава с една година за дете, както беше по старите изисквания? 
 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 не предвижда удължаване на срока. 
 

6. Въпрос 
В дефиницията на заглавието на конкурса влиза ли понятието постдокторант, т.е. може ли да 
бъде в качеството на ръководител постдокторант по смисъла на определението в закона за 
насърчаване на научните изследвания (лице, придобило ОНС "доктор" до пет години преди 
датата на кандидатстване в конкурса)? 
 Отговор 
Понятието „постдокторант“ не е включено в заглавието на конкурса. Постодокторант може да 
бъде ръководител на проект, ако отговоря на изискванията за млад учен.  
 

7. Въпрос 
Лице, което е ръководител на текущ проект към ФНИ от конкурсна сесия 2012 г. с положителна 
оценка на първи етап, може ли да кандидатства в качеството на ръководител на проектно 
предложение в конкурсните сесии 2016 година? 
 Отговор 
Да. Съгласно т. 3.2.1 на Насоките: „Не могат да бъдат ръководители на проекти лица, които са 
ръководители на проект, финансиран от Фонда по конкурса за финансиране на научни 
изследвания в приоритетни области - 2014 г.“ 
 

8. Въпрос 
Интересува ме дали млад учен по майчинство може да е ръководител на проект за конкурса за 
млади учени. 
 Отговор 
Да. Съгласно т. 1.4. от Насоките ръководителят на научния колектив трябва да работи на трудов 
договор в базовата организация. Не са предвидени други ограничения. 

 
6.07.2016 г. 

 
9. Въпрос 

Допустимо ли е член(ове) на научния колектив колектив да са учени, които не отговарят на 
определението млади по смисъла на закона и такива, които отговарят на условията и не са на 
трудов договор към базовата организация? Ако да, допустимо ли е те да получават 
възнаграждение и това възможно ли е да стане след сключване на граждански договор за 
определен период? 
 Отговор 
Не могат, ако не отговарят на изискванията, посочени в т. 3.2.1 от Насоките за конкурса. 



Няма ограничение участниците в колектива да бъдат само от една организация.  
Няма ограничение участниците в колектива да получават възнаграждение, само ако работят в 
базовата организация.  
 

10. Въпрос 
На какви условия трябва да отговарят членовете на екипа, които ще бъдат "технически 
персонал"? 
 Отговор 
Не са записани специфични изисквания за техническия персонал, освен, че необходимостта от 
такъв и неговата квалификация се определят от спецификата на проекта. 
 

11. Въпрос 
Има ли максимална часова, месечна и др. ставка за заплащане на труда на участниците в 
проекта и каква е тя за различните участници? 
 Отговор 
В Насоките за конкурса не са определени ставки за заплащане на труда на участниците в 
проекта. 
 

8.07.2016 
12. Въпрос 

Учени, които има проект в конкурса на БАН за млади учени, могат ли да участват в проектите? 
Отговор 

Няма ограничение за участието им като ръководители или членове на колективите, ако 
отговарят на условията за допустимост, посочени в Насоките. 
 

13. Въпрос 
Въпросът ми е свързан с дефиницията за млад учен. Съгласно закона за насърчаване на 
научните изследвания намерих следната дефиниция: (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г., бр. 16 от 2016 
г.) "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 моя случай конкретно, аз навърших 35 г. на 17.06.2016 г., но дипломата ми 
за "Магистър" е от 12.10.2006 г. Бихте ли ми отговорили дали основателно считам, че съм в 
категорията на допустимите кандидати за участие в конкурса относно този въпрос? 

Отговор 
Срокът от 10 г. след придобиване на първа образователно-квалификационна степен 
"магистър", посочен в ЗННИ, се определя към датата на подаване на проектното предложение. 
Съгласно ЗННИ възрастта на учения няма отношение към определянето му за „млад учен“. 
 

14. Въпрос 
Първият ми въпрос е във връзка с изискванията за колектива на проекта. В изискванията е 
посочено, че колективът трябва да се състои от ръководител (млад учен с докторска степен). 
Искам да попитам, като членове на колектива могат ли да бъдат включени хабилитирани 
учени, които не влизат в тази категория (над 35 год.)? Интересувам се, т.к. в изискванията е 
посочено, че колектива трябва да се състои от докторанти, пост-докторанти и студенти. За да е 
по-ясно, колегите, които искам да включа в проект, който ще разработвам са двама 
хабилитирани (доценти). Единият е придобил ОНС "Доктор" през 2011 и е на 41 години (по 
закон излиза от категорията пост-докторант), другият е защитил 2013 и е на 60 години (по закон 
влиза в категорията пост-докторант, т.к. не са минали 5 години от придобиването на ОНС 
"Доктор"). Двамата обаче са специалисти в областта на бъдещия проект, докато аз, като 
евентуален ръководител съм млад специалист. Проблем ли би било включването им в прокета, 



или проекта трябва да включва само млади учени (до 35), които са в началото на изграждане 
на научната кариера?  

Отговор 
Няма ограничение за участието на двамата постдокторанти в колектива на проекта. Съгласно 
ЗННИ възрастта на учения няма отношение към определянето му за „млад учен“, 
постодкторант или докторант. 

 
15. Въпрос 

Могат ли да бъдат включени две научни организации в проекта за млади учени?  
Отговор 

Не. 
 

11.07.2016 
16. Въпрос 

Искам да задам въпрос: „Мога ли да участвам като докторант (но не ръководител, а само 
участник) едновременно в два проекта по „Конкурс за финансиране на научни изследвания на 
млади учени” и по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания“? 
Ограничението за ръководителите, отнася ли се и за останалите участници в проекта? 
 Отговор 
Да, можете да участвате.  
Не е ясно за кое ограничение става въпрос. 
 

13.07.2016 
17. Въпрос 

Приемливо ли е като част от задачите на проекта да бъде включена преподавателска дейност 
(организиране на семинари във ВУЗ), която е пряко свързана с научната тематика на проекта и 
с разпространението на получените нови резултати.  
 Отговор 
Разпространението на получените резултати от проекта е допустима дейност. Преподавателска 
дейност, макар и свързана с научната тематика на проекта, не е допустима дейност. 
 

18. Въпрос 
Необходимо ли е при подаването на проектното предложение да се прилагат автобиографии 
на студенти, които ще бъдат включени в изследователската дейност на проекта?. 
 Отговор 
Не. 
 

19. Въпрос 
Какво е необходимо да се предприеме и кога става включването на научния ръководител и 
членовете на екипа с докторска степен в базата данни на Фонда? 
 Отговор 
Да бъдат включени в списъка с учени, подаден до ФНИ от съответната научна организация, или, 
ако не присъстват в този списък, ще бъдат вписани в базата данни на основата на 
информацията, подадена във формите на проекта.  
 

20. Въпрос 
При потенциално използването на външни услуги за изпълнението на проекта, допустимо ли е 
включването като консултанти на лица, които не отговарят за изискванията за участници в 
научния колектив? (т.е доценти, професори и т.н, които не са млади учени). 
 Отговор 
Няма ограничение за такова заплащане, но трябва да се има предвид, че включването на 
съществена сума за такива консултанти може да доведе до съмнения в научната компетентност 



на ръководителя и на колектива на проекта и, съответно, до ниска оценка по т. 4 от Картата за 
научна оценка на проектното предложение. 
 

14.07.2016 
21. Въпрос 

Имам въпрос относно критериите за допустимост на кандидатите по конкурс "Млади учени". 
Информацията в конкурсната страните е твърде обща и припокрива големия конкурс. Ето защо 
Ви моля да ми отговорите на какви изисквания трябва да отговаря младият учен, за да може да 
бъде ръководител на проект по конкурса. 
 Отговор 
В Насоките за конкурса са определени изискванията ръководител на проекта: трябва да бъде 
млад учен, притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен 
„доктор на науките“, с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна 
компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации, 
притежание на патенти (ако е приложимо) в съответната научна област. Отговорите на 
поставени въпроси не могат да ограничават или разширяват условията на конкурса, 
включително и изискванията за ръководител на проекта. 
 

15.07.2016 
22. Въпрос 

Дали имам право да участвам в "Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади 
учени-2016 год.“, при положение, че дипломата ми за магистър е от 02.2006. г. и дали се 
удължава срока, в който попадам в категорията "млад учен", ако съм вземала отпуск по 
майчинство? 
 Отговор 
Съгласно параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните 
изследвания, не отговаряте на определението за „млад учен“. Определението за млад учен в 
ЗННИ не предвижда удължаване на срока. 

 
23. Въпрос 

Дали бих могла да участвам в кандидатстване по проект при положение, че към момента съм 
студентка в магистърска програма и се водя пред защита на дипломна работа, която предстои 
на 15.09.2016 г.? Също така, смятам да продължа своето научно развитие в докторска програма 
като за целта планирам да се явя на конкурс. 
 Отговор 
Може да участвате като член на научния колектив като студент ако при подаването на 
проектното предложение сте студент.  
 

24. Въпрос 
Може ли да бъде ръководител на младежки проект учен, който е придобил  ОНС „доктор” 
преди по-малко от 5 години, но е завършил магистратура преди повече от 10 години? 

Отговор 
Не, но може да бъде член на научния колектив. 
 

18.07.2016 
25. Въпрос 

Какво означава постдокторант? В Конкурса за финансиране на научни изследвания на млади 
учени-2016, участници в екипа по проекта могат ли да бъдат постдокторанти, защитили 
докторска дисертация преди повече от 5 г, които са на длъжност главен асистент и не са 
хабилитирани учени? 

Отговор 



Съгласно ЗННИ "Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна 
степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й. Ученият може да участва в 
научния колектив ако отговаря на това определение или на определението за млад учен или за 
докторант. 
 

19.07.2016 
26. Въпрос 

Моят въпрос касае и двата конкурса: ако изпратим документите за кандидатстване по пощата 
необходимо ли е да си запазваме предварително час? 

Отговор 
В Насоките не е предвидена възможност за приемане на проектни предложения по пощата. 
Запазването на час е само възможност за по-добра организация за приемане на проектните 
предложения, не е задължително да се запазва час. 
 

27. Въпрос 
Въпросът ми е свързан с финансовия план към „Конкурс за финансиране на научни 
изследвания на млади учени 2016 г.”и по-конкретно с "Разходите за дълготрайни материални и 
нематериални активи, включително апаратура ".  Бих искала малко повече разяснения за това 
ако желая да предвидя разходи около 600 лв. за закупуване на компютър или компютърен 
модул (компютър и монитор) на стойност до 800 лв. дали те ще бъдат признати като 
дълготрайни материални активи или ще бъдат признати като "Разходи за материали, 
консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта". 
Интересувам се също за предвиждането на разходи за закупуване на принтер до 300лв. и само 
монитор до около 200 лв. като какви разходи ще бъдат признати (от изброените две групи по-
горе). Тази информация би била изключително ценна за нас предвид правилното и 
целесъобразно планиране на средствата по проекта. 

Отговор 
Трябва да бъдат отнесени към "Разходите за дълготрайни материални и нематериални активи, 
включително апаратура". 
 

20.07.2016 
28. Въпрос 

Исках да Ви попитам дали бих могъл да участвам в (кандидатстване по) проект при положение, 
че миналата година защитих своята докторска дисертация, през учебната 2015-2016 г. бях 
хоноруван преподавател във ВУЗ, но основните ми занимания са свързани с преподаване в 
гимназиалния етап на образование, а не във ВУЗ или научна организация? 

Отговор 
Може да участвате в научен колектив на проект ако отговаряте на едно от определенията за 
млад учен, докторант и постдокторант според ЗННИ (виж отговора на въпрос 1). 
 

29. Въпрос 
Бихте ли посочили, моля точно как се извършва включването в база-данни на ФНИ съгласно 
изискването, поставено в т.4, параграф 3.2.1. от Насоките за кандидатстване в "Конкурс за 
финансиране на млади учени-2016".  

Отговор 
Виж отговора на въпрос 19. 
 

30. Въпрос 
От къде млад учен, участник в приключен проект, финансиран от ФНИ може да получи 
информация за оценката на този проект? Това се изисква при попълване на CV-та на български 
език. При положение, че ръководителят на проекта вече е пенсионер. Тази информация не е ли 
на разположение в архива на ФНИ? 



Отговор 
Оценките на етапи и крайните оценки на проектите се приемат от Изпълнителния съвет на ФНИ 
(по предложение на ПНЕК) и се публикуват в протоколите от заседанията му. Ако не сте 
получили информация за оценка на отчета на ваш проект, можете да се обърнете към 
секретарите на ПНЕК за информация. 
 

28.07.2016 
31. Въпрос 

Подготвяме младежки проект с трима членове на колектива (всички отговаряме на 
изискванията за млад учен, съгласно насоките). Двама от членовете сме от институт на БАН, 
третият е от университет. Базовата организация ще е институтът на БАН. Работата на колегата от 
университета е важна за постигане на целите на проекта. Съгласно указанията не се допуска 
партньорство. В тази връзка имаме следните питания: 
1. Може ли член на колектива на проект по сесията за младите учени да е от друга академична 
институция (институт или университет) и да му се заплаща по граждански договор като член на 
колектива? По кое перо ще се отчитат тези средства: “Разходи за персонал” или “Разходи за 
външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта”. 
2. Полагат ли му се средства за неговата изследователска дейност и по кое перо се отчитат 
те:  “Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 
изпълнението на проекта” или “Разходи за външни услуги, пряко свързани с изпълнението на 
проекта”. 

Отговор 
1. Няма ограничение участниците в колектива да бъдат само от една организация. Участниците 
в колектива могат да получават възнаграждение по перо “Разходи за персонал” независимо 
дали работят в базовата организация.  
2. Различните типове разходи могат да бъдат използвани за изследователска дейност на 
членовете на колектива, независимо от местоработата им. 
 

1.08.2016 
32. Въпрос 

Проявавам интерес към конкурс към обявеният   Конкурс за финансиране на научни 
изследвания на млади учени – 2016г. От форумът към обяваните конкурси става ясно, че могат 
да се предвидят средства за публикуване на разултатите, но не е посочено в кое перо на 
финансовия план да се включи този разход. Въпросът ми е: Къде да заложа разходите за 
публикуване и отпечатване на постери? 

Отговор 
В „Разходите за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 
изпълнението на проекта“. 
 

3.08.2016 
33. Въпрос 

Имам въпрос относно Конкурса за финансиране на научни изследвания на млади учени: 
Разходите за публикуване на статия в списание към кое перо спадат? 

Отговор 
В „Разходите за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с 
изпълнението на проекта“. 
 

34. Въпрос 
Интересува ме къде трябва да бъде поместен списъкът с цитираната литература за проектите 
за млади учени - накрая на проекта (всички автори) или след всяка точка? Как трябва да бъде 
форматирана? Както е показано в частта  "научна биография" или по друг начин. Моля дайте 
пример ако трябва да се използва друг начин. 



Отговор 
Право на научния колектив е да поставя списъци и друга информация, където смята, че ще 
бъде най-полезно за оценителите. Тази информация се счита за част от съответния раздел на 
Научното описание. Не е предвиден формат за цитиране на литература. 
 

35. Въпрос 
Може ли млад учен, който е ръководител на проект кандидатстващ по тазгодишната сесия за 
проекти на млади учени, да е член в друг проект от тазгодишната сесия за проекти за млади 
учени?  

Отговор 
Да. 
 

36. Въпрос 
В бланките за кандидатстване при „Вид на планираните научни изследвания”, може ли да се 
попълнят и фундаментални и приложни при положение, че считаме, че и двете са валиди за 
тематиката на проекта? 

Отговор 
В рамките на конкурса могат да бъдат финансирани само фундаментални научни изследвания 
и затова в проектното предложение могат да бъдат включени само такива изследвания. Ако 
попълните и двете, проектното предложение няма да бъде допуснато до оценяване, тъй като 
не отговаря на условията за допустимост. 
 

37. Въпрос 
Може ли да бъде посочен като начален месец на започване на работата по проекта януари 
2017 год? 

Отговор 
В документите за кандидатстване не се предвижда да се посочва начален месец на проекта. 
 

38. Въпрос 
При положение, че в екипа е включен студент, който след приключване на обучението си може 
да напусне, трябва ли той да бъде заменен задължително с друг студент? И ако Да, как може 
да стане това? 

Отговор 
Процедурите за промени след сключване на договора са описани в чл 71 до чл. 75 от 
Правилника на Фонда. 
 

39. Въпрос 
В насоките за кандидатстване има възможност за включване на технически персонал, ако 
желаем да включим такъв как да бъде упоменато това в списъка с членове на научния 
колектив, т.като там не е предвидено такова съкращение или описание. 

Отговор 
Списъкът на техническия персонал се поставя накрая на списъка на научния колектив. Не е 
необходимо за техническия персонал да се представя биография. 
 

40. Въпрос 
В насоките за кандидатстване пише че документите се подават на български и английски език – 
приложение 1, 2 и 3 също ли трябва да се попълват на английски, при положение, че не са 
предвидени такива бланки за тях? 

Отговор 
Не. 
 

5.08.2016 



41. Въпрос 
Искам да попитам дали вътрешните проекти към Селскостопанска академия влизат в графата 
на автобиографията - Участие в проекти, финансирани от други източници, през последните 5 
год., а също и тези с МОН свързани с европейския социален фонд или краткосрочни 
специализации спечелени с проекти към МОН? 

Отговор 
Да, ако проектите са научно-изследователски. 
 

9.08.2016 
42. Въпрос 

В Приложение 4 единичната стойност на всяка една описана апаратура ли трябва да е над 50 
000 лв. или общата стойност на всички описани в таблицата? 

Отговор 
Стойността се отнася за един апарат, а не за всички. 
 

43. Въпрос 
В насоките относно конкурса за млади учени пише, че финансирането на разходите по перото 
за „Разходи за дълготрайни материални и  нематериални активи, включително апаратура” е до 
20 % от общите ПРЕКИ  ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ, а в бланките по проекта е записано „Разходи за  
дълготрайни материални и нематериални активи, включително апаратура (до 10% от преките 
допустими разходи)”. С коя стойност да се  съобразим? 

Отговор 
Коректната стойност е тази в Насоките, 20 %. За грешката във формуляра беше публикувано 
Съобщение за отстраняване на допусната техническа грешка (от дата 7.07.2016 г.) с текст: 
„На стр. 11, Финансов план, Раздел „Преки допустими разходи“, т. 3 Разходи за дълготрайни 
материални и нематериални активи, включително апаратура  от  Документи за кандидатстване 
– част 2 в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени-2016 год.“  да се 
чете  „(до 20% от преките допустими разходи)“, вместо посоченото „(до 10% от преките 
допустими разходи)“.“ Съобщението е на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/488. 
 

44. Въпрос 
Упоменатият срок за изпълнение на проектите в насоките за кнадидатстване е 24 месеца, а в 
таблицата за графика на изпълнение е  даден до 36 месеца. С коя стойност да се съобразим? 

Отговор 
Таблицата във формулярите е примерна, за да покаже в какъв вид трябва да бъде представена 
информация, срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца. 
 

45. Въпрос 
В насоките за кандидатстване по проекта е упоменато, че като членове на екипа може да бъде 
включен технически персона, но в бланките по проекта не е предвидена такава възможност. 
Може ли ние да добавим такова обозначение в бланките? 

Отговор 
Техническият персонал, който е част от научния колектив на проекта, трябва да бъде поименно 
посочен в Административното описание на проектното предложение (със съответните 
подписи). Ако е подходящо, неговата компетентност може да бъде описана в Научното 
описание на проектното предложение. 
 

46. Въпрос 
Какво трябва да включва системата за отчитане на натовареността на участниците в екипа? 
Трябва ли предварително да сме я разработили и да сме я представили при кандидатстването 
по програмата? 

Отговор 

https://www.fni.bg/?q=node/488


Изискванията за тази система ще бъдат включени в Указанията за финансовата отчетност по 
проектите, които ще бъдат приложени към договорите за финансиране при тяхното 
подписване. 
 

47. Въпрос 
Финансирането на издаване на монографии, учебници и учебни помагала, допустим разход по 
проекта ли е? 

Отговор 
Разходи по широко разпространение на резултатите от научните изследвания са допустим 
разход. Разходи за учебници и учебни помагала не са допустим разход. 
 

48. Въпрос 
Заплащането на езиков курс с цел повишаване на квалификацията на участниците в проекта, 
допустим разход ли е? 

Отговор 
Не е допустим разход. 
 

12.08.2016 
49. Въпрос 

В документа „Насоки и методика за оценка по процедурата за финансиране  на научни 
изследвания на млади учени“ има две пояснения, засягащи броя на отчитанията през двете 
години на проекта:От една страна, в точка 2.3. се казва, че „Договорът се изпълнява и  отчита на 
един етап.“  Също в точка 4.1.  – „Ръководителят на проекта се  задължава да представи на 
Фонда Отчет по проекта до 30 дни, считано от  датата на приключване на проекта.“От друга 
страна, в точка 5.3. се говори за това, че „Очакваните  резултати на проектите трябва да са ясни, 
измерими и проверими при  тяхното междинно и крайно отчитане …“ и още „Те трябва 
задължително да  предвиждат за всеки етап от проекта поне една приета или изпратена за  
печат научна публикация в списание с импакт фактор или импакт ранг …“ 
Тъй като в работния план сме заложили и работни пакети, които не са с  научна насоченост, а 
засягащи разпространението на научните резултати и  управлението на проекта, в екипа ни 
възникнаха следните въпроси: 
1. Има ли междинен отчет (в т.ч. и финансов) и кога трябва да бъде  изготвен (за да бъде 
вписан като задача в работния пакет за управление  на проекта)? 
2. Два ли са етапите на проекта и съответно две ли са очакваните  публикации (за да бъдат 
вписани като задачи на работния пакет за  разпространение на резултатите)? 
3. Да разделяме ли плануваните разходи по проекта на две равни части (за  два етапа) на 
стойност 50% от общата сума за проекта, в съгласие с  финансирането му на два транша? 

Отговор 
1. Няма. 
2. Проектите се осъществяват на един етап. 
3. Не, броят траншове, на които ще бъде изплатена сумата, не е свързан с отделни етапи за 
работа по проекта. 

 
50. Въпрос 

В обявата за  „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени– 2016г.“ е 
посочен краен срок за подаване на проектните предложения 5.09.2016 г. Тази дата е неработен 
ден за Република България. Коя е реалната дата за подаване на проектните предложения? 

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. 

 
16.08.2016 



51. Въпрос 
Къде трябва да бъдат приложени Приложение 1, 2, 3, 4 на хартиения и електронния от 
документите за конкурса за млади учени? Как трябва да бъдат наименовани? 

Отговор 
Приложение 1, 2, 3, 4 на хартиения носител трябва да бъдат приложени в края на проектното 
предложение, а в електронния формат – в директорията с проектното предложение. Трябва да 
бъдат наименувани както са имената на файловете в документите за кандидатстване. 
 

52. Въпрос 
Неоходимо ли е Приложение 4 да бъде прилагано като празен документ при положение, че 
базовата организация няма активи за над 50 000 лв, които да са свързани с проекта? 

Отговор 
Да. 
 

53. Въпрос 
Колко екземпляра от проекта се подават на електронен и хартиен носител? 

Отговор 
Един. 
 

54. Въпрос 
Бихте ли уточнили какъв е точно допустимият размер на разходите за дълготрайни материални 
и нематериални активи, включително апаратура, тъй като в насоките е  посочено - 20 %, а в 
таблицата за финансовия план във формуляра за научно описане на проекта е посочено - 10 %? 

Отговор 
Вижте отговора на въпрос 43. 

 
18.08.2016 

55. Въпрос 
Имам въпрос относно допускането ми за ръководител на проект за финансиране на научни 
изследвания на млади учени – 2016 г. Доктор съм от 2013 г., но магистърската ми диплома от ... 
е от 2006 г. На дипломата има две дати: дата на протокола на държавната изпитна комисия 
13.07.2006 г. (датата на дипломната защита) и дата в регистрационния номер, с който е 
издадена дипломата 05.12.2006 г. Коя дата е определяща при изчисляването на 10-те години от 
придобиване на ОКС “Магистър”? Имам ли право да бъда ръководител на проект? 

Отговор 
Валидна е датата на издаване на дипломата и към датата на подаване на документи за 
конкурса (до 7.09.2016 г.) ще удовлетворявате на определението за млад учен. 
 

56. Въпрос 
Въпросът ми е свързан с „Конкурса за финансиране на научни изследвания на млади учени – 
2016 г.”. Бихте ли ми казали в коя точка от бюджета се включват разходите за отпечатването на 
сборник с научни изследвания: в т. 4. Разходи за външни услуги, или в т. 5. Разходи за 
материали, консумативи и други допустими разходи? 

Отговор 
В перото „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи“. 
 

22.08.2016 г. 
57. Въпрос 

Приложение 1: Декларация във връзка с т. 3.1.1. от Насоките и методика за оценка по 
процедура "Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени - 2016 г." и 
Приложение 2: Декларация във връзка с т. 3.1.2. от Насоките и методика за оценка по 



процедура "Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени - 2016 г." от 
Директора на Института ли се подписват? 

Отговор 
Да. 
 

23.08.2016 г. 
58. Въпрос 

Имам следния въпрос: в таблицата за бюджета във формуляра за конкурса за млади учени 
пише, че апаратурата тр. да е до 10% от преките допустими разходи, а в насоките  е посочено 
до 20%. Кое е вярното?  

Отговор 
Вижте отговора на въпрос 43. 
 

59. Въпрос 
Освен това бих искала да Ви обърна внимание, за да имате предвид при следващи конкурси, че 
процентно разпределение на бюджета, което оставя 45% за консумативи е трудно приложимо 
към изследвания на социални, хуманитарни и пр. теми, за които консумативите са сайт и 
хартия за принтене, а има нужда от повече средства за външни услуги - анкетьори, 
транскрибиране и пр. 

Отговор 
Благодарим за препоръката. Тя ще бъде разгледана при подготовка на следващи конкурси. 
 

24.08.2016 г. 
60. Въпрос 

При подаването на документите за конкурса, трябва ли да прилагаме не само списъка на 
проектите в които сме участвали, но и копия на самите проекти? Трябва ли да се прилагат и 
самите статии? 

Отговор 
Не е необходимо да се прилагат копия на проекти или статии. 

 
25.08.2016 г. 

61. Въпрос 
Въпросът ми е свързан с подреждането на документите на хартиен носител и по-специално за 
Info_proekt.xlsx файлът, необходими за кандидатстване в Конкурс за финансиране на научни 
изследвания на млади учени – 2016 г. Този файл, който съдържа информация за проектното 
предложение (sheet general info) и за научния колектив (sheet team), в разпечатан вид на 
хартиен носител къде би следвало да бъде добавен . Допустимо ли би било да бъде добавен 
след административното описание на проекта (комплект документи част 1) и преди научното 
описание  (комплкет докумнети част 2) или бихте препоръчали друго подреждане? 

Отговор 
Най-подходящо е да бъде добавен след административното описание. 
 

26.08.2016 г. 
62. Въпрос 

В посочените от Вас формуляри за предаване, не фигурират Приложения 1,2,3 и 4. 
Кога се предават приложенията и ако се предават заедно с Административно описание на 
проектното предложение - Част 1 (на български език); Административно описание на 
проектното предложение - Част 1 (на английски език); Научно описание на проектното 
предложение - Част 2 (на български език); Научно описание на проектното предложение - Част 
2 (на английски език) и попълнения файл в excel, то по какъв начин да бъдат записани на 
електронния носител? 

Отговор 



Документите в електронния носител трябва да бъдат групирани в директории, както следва: 
BG_pdf, BG_doc, EN_pdf, EN_doc. Приложенията трябва да бъдат в директориите BG_pdf и 
EN_pdf (за приложение 4). 
 

30.08.2016 г. 
63. Въпрос 

Във връзка с крайния срок за подаване на предложенията на Работна среща на 26.07.2016г 
проф. Вайсилов спомена, че този срок ще бъде 07.09, а не 05.09, който се явява почивен ден. 
Бихте ли отговорили дали реално крайната дата е 07.09.2016? 
 

Отговор 
Да, крайната дата е 07.09.2016 г. 
 


