Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.
13.08.2019 г.
1. Въпрос
1. Дали след като ограничението за Математика е 28000 мога да поискам в проекта
максималната допустима сума 30000?
2. Има ли ограничение за броя на участниците, мога ли да включа 5 млади учени?
3. Един от колегите ми има защитена дисертация в САЩ през 2006, която не е призната тук
и не му е легализирана дипломата, и затова защити нова докторантура тук през 2017, мога
ли да го включа като постдокторант, тъй като докторантурата от щатите му не е призната
тук? Ако не е възможно мога ли да го включа като външен консултант? В университета го
водят за постдокторант и дори е финансиран по програмата за постдокторанти на МОН.
Дали при това положение може да е част от екипа ми, тъй като е финансиран вече по тази
програма за млади учени и постдокторанти?
Отговор
1. Да.
2. Няма ограничение.
3. Може да участва в проекта, ако дейностите, по които ще работи по проекта, са различни
от тези, по които работи по програмата.
2. Въпрос
Въпросът ми се отнася до следното:
"2) Не могат да бъдат ръководители на проекти лица, получили финансова подкрепа по
други проекти за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти,
финансирани от ФНИ, по които срокът за изпълнение на проекта не е изтекъл."
Означава ли това, че като член (не ръководител) на екипите на други два текущи проекта
за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, финансирани от
ФНИ нямам право да бъда ръководител на проект в рамките на настоящия конкурс?
Отговор
Не, ограничението се отнася само до ръководителите на съответните проекти.

14.08.2019 г.
3. Въпрос
В НАСОКИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА е записано, че:
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 фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти,
финансирани от ФНИ, по които срокът за изпълнение на проекта не е изтекъл
Въпросът ми е следният: аз имам действащ проект, който изтича тази година (12.2019), т.е.
по-рано отколкото би стартирал тазгодишния конкурс (01.2020), т.е. те няма да се засекат

като изпълнение (заради което предполагам е поставено ограничението). Мога ли да
кандидатствам сега за този конкурс или ще трябва да пропусна 1 год. без възможност да
имам проект (2020г) и да кандидатствам чак следващия септември?
Отговор
Не може да кандидатствате като ръководител на проект.

15.08.2019 г.
4. Въпрос
Дали може да е част от екипа ми постдокторант, който получава финансиране по проекта
за млади учени и постдокторанти на МОН?
Става въпрос за колегата, за който вече зададох въпрос дали може да участва в екипа ми
по проекта за млади учени. Има първа непризната тук докторантура от щатите от 2006 (в
НАЦИД не му признават тази докторантура) и затова защити нова дисертация през 2017
Отговор
Може да участва в проекта, ако дейностите, по които ще работи по проекта, са различни
от тези, по които работи по програмата.
16.08.2019 г.
5. Въпрос
1. Възможно ли е участието на учени от Институти в България от системата на ССА и БАН
(кандидати по процедурата), явяващи се външни за базовата организация, които НЕ са
"млади учени, пост докторанти, студенти или учени от чужбина" и ако "ДА" как е коректно
да бъдат вписани (отразени) в документацията за кандидатстване.
2. Колко е минималния/максималния брой участници в проекта
3. Какви институции могат да бъдат наричани "участници в научния колектив". Ако съм
разбрала коректно, това могат да бъдат Институти от чужбина (и дали това е
изискуемо) и/или Институти от България. Би ли могло да се кандидатства в настоящият
конкурс, със следното : базовата организация - Институт от ССА (Плевен), участници : от
Институт от ССА (Ст. Загора) ; участници от БАН и участници от институти
в чужбина (Румъния/Словакия).
4. Учените от чужбина, би следвало да се пишат като "участници", със определени
задачи, не като "партньори", ако съм разбрала коректно.
5. Необходим ли е предварителен договор за международно сътрудничество между
базовата организация и чуждестранен институт, във връзка вписването на чуждестранни
учени като "участници в проект".
6. Възможно ли е кандидатстване на едно и също лице като "ръководител проект" в
"Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и
постдокторанти-2019" и "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания
– 2019 год.", едновременно.
Отговор
1. Не.

2. В Насоките за конкурса не е предвиден минимален брой участници.
3. Участниците в научния колектив са млади учени, пост докторанти, студенти или учени от
чужбина, не са институции.
4. Да.
5. Не.
6. Да.
6. Въпрос
Аз съм член на екипа в проект от "Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018". Имам ли право да съм ръководител
на проектно предложение към "Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год"?
Отговор
Да.
7. Въпрос
Аз съм постдокторант и работя в Лаборатория по телематика към Българска Академия на
Науките. Това е специализирано научноизследователско звено към БАН, но не е
акредитирано от НАОА да провежда обучение по образователна и научна степен "доктор".
Въпросът ми е мога ли да кандидатствам по пуснатия конкурс с базова организация
лабораторията?
Отговор
Не.
19.08.2019 г.
8. Въпрос
По наличните документи и условия за допустимост не мога да преценя дали отговарям на
условията за да кандидатствам. В момента съм постдокторант в БАН по НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН. В насоките и методиката за ФНИ
по конкурса, в т 3.2.1. Изисквания към участниците в екипа по проекта, е написано: 2) Не
могат да бъдат ръководители на проекти лица, получили финансова подкрепа по други
проекти за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти,
финансирани от ФНИ, по които срокът за изпълнение на проекта не е изтекъл. Тук е
уточнено само за конкурси от ФНИ, но в декларациите(Приложение 4), които трябва да се
попълнят при подаване на документите, е записано общо за конкурси: В. Не съм получил
финансова подкрепа по други проекти за млади учени, по които срокът за изпълнение на
проекта не е изтекъл. В този случай дали съм допустима за участие като ръководител на
проект или не?
Отговор
Текстът в Приложение 4 е коригиран в съответствие с текста от Насоките за конкурса.
Използвайте наличната сега версия на приложението.
9. Въпрос

Искам да попитам дали може по проекта за млади учени, да платя хонорари на професори,
които да ми бъдат консултанти и ако да как може да стане това, от перо други материали
ли мога да им платя?
Отговор
Не.
20.08.2019 г.
10. Въпрос
Бих искала да попитам дали е възможно ръководител на проект в Конкурс за финансиране
на фундаментални изследвания на млади учени и постдокторанти 2019 г. да участва със
същия проект, но с разширена научна програма и разширен колектив в Конкурса за
финансиране на фундаментални научни изследвания - 2019 г.
Отговор
Няма ограничение за такова участие, но ако проектите бъдат одобрени, ще може да бъде
финансиран само единият от тях.
21.08.2019 г.
11. Въпрос
Възможно ли е участието в "Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания на млади учени и постдокторанти-2019" на учени, които не са "млади учени",
а са доценти и професори, като "участници" от базовата организация и чужбина.
Отговор
Не.
22.08.2019 г.
12. Въпрос
Здравейте, бих искала да попитам възможно ли е в колектива на проектопредложение по
конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и
постдокторанти да участва сътрудник, който обаче не отговаря на условията за млад учен
или пост докторант. В случай, че да, необходимо ли е той да приложи СВ?
Отговор
Да, ако е докторант или студент, други участници не са допустими.

24.08.2019 г.
13. Въпрос
Може ли в екипа ми да участва българин докторант, който кара докторантурата си в
момента в щатите и какви документи трябва да подготви?
И дали за постдокторантите и младите учени имам възрастово ограничение от 35 години?
И евентулано 2020 януари ли ще стартира проекта?

Отговор
1. Да, като учен от чужбина. Трябва да имате изпратено от него/нея писмо по ел. поща със
съгласие за участие в проекта.
2. Определения са дадени в ЗННИ.
3. Предвижда се проектите да стартират през декември 2019 г.

25.08.2019 г.
14. Въпрос
Наскоро попаднах на съобщението за финансиране на научни изследвания на млади учени
и докторанти и бих искала да разбера повече подробности. За съжаление, няма да имам
възможност да присъствам на срещата на 03.09. Бих искала да разбера какви проекти биха
могли да получат финансиране по тази програма? Възможно ли е тази програма да покрие
разходи за обучение в чужбина или посещение на международни научни форуми в
чужбина (научни конференции, докторантски училища и други)? Какви документи трябва
да се подготвят? Ще има ли възможност да се кандидатства по тази програма и през 2020
година? Какви ще бъда крайните срокове за кандидатстване? Предварително Ви
благодаря.
Отговор
Насоките за конкурса са публикувани на следната интернет страница:
http://www.fni.bg/?q=node/971. В тях ще намерите отговори на поставените въпроси.

26.08.2019 г.
15. Въпрос
Здравейте, във връзка с обявения Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год., бих искала да попитам:
1. Имам ли право да кандидатствам по него, след като през миналата година по
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ", модул Млади учени бях
одобрена за допълнително месечно възнаграждение за период от 1 година (считано от 1
март 2019- до 1 март 2020)?!, а в Приложение 4 на посочените от Вас докумунти е записано,
че не може, ако участваш в други:."конкурси "Млади учени", стимулиращи научното
развитие на млади учени или постдокторанти".
Отговор
Текстът в Приложение 4 е коригиран в съответствие с текста от Насоките за конкурса.
Използвайте наличната сега версия на приложението.

16. Въпрос
В документа „Насоки и методика за оценка“ е написано в:
1.4.Приложими дефиниции за целите на процедурата

"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 и.
"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 и.
3.2.1.Изисквания към участниците в екипа по проекта
Ръководителят на проекта трябва да бъде млад учен, притежаващ образователната и
научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“
Притежавам образователно-квалификационна степен "магистър" от 2015 и съм в процес на
защита на докторантура (отчислена с право на защита на докторантура от 06.2019).
Въпросът ми е: мога ли да бъда ръководител на проект?
Отговор
Не, изискването за ръководителя на проекта е да притежава образователната и научна
степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“.
28.08.2019 г.
17. Въпрос
1. В проекта могат ли да участват хабилитирани лица?
2. Има ли минимален брой за участниците в проекта?
Отговор
1. Да, но само ако отговарят на изискването да са млади учени или постдокторанти.
2. Не.
18. Въпрос
Здравейте, във връзка с конкурса за млади учени искам да попитам какъв документ точно
трябва да ми изпрати докторант българин, който в момента кара докторантура в Щатите, и
дали трябва да се разпише на документа и да ми изпрати сканирана версия?
Отговор
За участници в колектива от чужбина е достатъчно съгласие за участие в проекта, получено
по ел. поща. При подписване на договор за финансиране, ако проектът бъде одобрен, е
необходимо да се представи оригинално подписан документ от участника.
19. Въпрос
Здравейте, във връзка с конкурса за млади учени искам да попитам дали може да платя
хонорар на българин докторант който в момента кара докторантура в Щатите?
Отговор
Не е предвидено заплащане на участници от чужбина.
29.08.2019 г.

20. Въпрос
В насоките за кандидатстване е посочено, че за чуждестранен учен се попълва биография
само на английски език, която се придружава от подписана от нея/него декларация за
съгласие и информация за конкретното му участие в проекта.
Има ли образец на споменатата по-горе декларация? В случай, че няма, бихте ли ми казали
какъв трябва да бъде текстът на този документ?
Необходимо ли е чуждестранните учени да попълват декларациите в Приложение № 5 и
№ 6?
Отговор
Няма образец. Текстът на декларацията трябва да включва съгласие за участие в проект и
информация с какво ще участва в него. Чуждестранните учени също трябва да попълват
Приложение 6, тя може да бъде сканирана и получена по ел. поща. Оригинално подписана
декларация и Приложение 6 ще бъдат необходими при подписване на договора за
финансиране, ако проектът бъде одобрен.
04.09.2019 г.
21. Въпрос
Ще кандидатствам по Фонда за млади учени и пстдок. Имам въпрос относно екипа: единият
колега е постод., той защити миналата година, но през същата година - на защитата стана и
доцент. Той е на възраст 65 г.
Другата колежка е асистент и е в процедура за главен ас. Но в срока на подаването на
конкурсните док. ще все още асистент. Тя не млад учен, нито пък постдок.
Могат ли да бъдат включени в екипа?
Отговор
1. Колегата, който е защитил миналата година по смисъла на ЗННИ е постдокторант и може
да участва в екипа по проекта.
2. Ако асистент или главен асистент не е млад учен, докторант, постдокторант или студент,
не може да участва в екипа по проекта.

05.09.2019 г.
22. Въпрос
Имам въпрос за споразумението за обединение, откъде може да се изтегли и необходимо
ли е за конкурса за млади учени.
И трябва ли споразумение за партньорски организации при положение че има членове от
други университети и институти?
Отговор
По този конкурс не са допустими партньорски организации. Може да кандидатства само
една организация като базова, но в колектива могат да бъдат включени и учени от други
организации.

06.09.2019 г.
23. Въпрос
1. Може ли член на екипа да е защитил дисертационен труд и да е получил научна степен
"доктор" преди повече от 5 години като същевременно е получил магистърска степен
преди по-малко от 10 години?
2. Има ли ограничение във възрастта на постдокторантите?
3. В приложение 5 посочва ли се участие по проектно предложение по „Конкурс за
финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.“?
4. Планува се заплащане на лица от звено на базовата организация за изследване на
биологичен материал. Тези лица не са членове на екипа от проекта. Сумата, която ще им се
заплати, по перо "външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта" ли трябва да
бъде или може да е по перо "материали, консумативи и други допустими разходи, пряко
свързани с изпълнението на проекта", където може да се заложат до 45% от преките
допустими разходи?
Отговор
1. Да, може.
2. Няма ограничение.
3. Не, посочват се само проектни предложения за този конкурс.
4. Вижте Правилата за финансово отчитане на проектите на следната страница:
http://www.fni.bg/?q=node/606.

09.09.2019 г.
24. Въпрос
Взех участие на информационната среща на 03.09, където помня, че беше акцентирано
върху необходимостта от наличието на "План за широко разпространение на резултатите
от фундаменталните научни изследвани" в проектното предложение. В същото време в
Научното описание на проектното предложение откривам т. 6 План за реализация и
разпространение на резултатите от научния проект, каквато фигурираше и в
документацията при предишни конкурси на ФНИ. Имам случай, при който бях помолен да
изготвя допълнително "План за широко разпространение на резултатите от
фундаменталните научни изследвани", въпреки наличието на попълнена т. 6 в проектно
предложение. Въпросът ми е необходими ли са допълнителни документи освен
приложените като образци в сайта на конкурса?
Отговор
Планът 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., е част от Административното описание на проектното предложение и трябва да
бъде включен в неговия край (вижте последната страница на формата за Административно
описание). Този план се разглежда на етапа на административна проверка. Т. 6 от Научното

описание на проектното предложение се разглежда при научното оценяване на проекта от
независимите оценители. Няма ограничение двата текста да съвпадат или да се различават.

10.09.2019 г.
25. Въпрос
Здравейте, искам да попитам във връзка с конкурса за млади учени дали приложения 5 и 6
се попълват и от ръководителя на колектива и дали при положение че другите млади учени
са от други университети, могат да се обслужват от базовата органиация и да няма
споразумение за партньорство.
Отговор
1. Приложение 5 и 6 се попълват от всички членове на колектива, включително и от
ръководителя.
2. Финансовото обслужване на проекта се осъществява от базовата организация,
включително и за членовете на колектива, които не работят в нея.
26. Въпрос
Позволявам си да задам тези въпроси, след като обстойно прочетох насоките за
кандидатстване и след като не намерих отговор си позволих да ви пиша.
Потърсих отговор и от колеги, участвали в конкурса, но уви
Благодаря ви предварително за отговора на въпросите
1. Мога ли да кандидатствам по програмата за постдокторанти. Работя като асистент. На
15.07. 2019 получих званието ОНС " доктор".
2. В научния колектив могат ли да участва -колега, който е старши експерт в държавно
предприятие; колега, който е член на сдружение с не стопанска цел, с който работим по
проблематиката , която ще засегнем в проекта
3. Може ли да участва моят научен ръководител (пенсионер), който е работил по
проблематиката на проекта, с който смятам да кандидатствам.
Отговор
1. Да.
За т. 2 и 3 – могат да участват само ако отговарят на изискванията за член на научния
колектив по конкурса: да са млади учени, постдокторанти, докторанти или студенти.

11.09.2019 г.
27. Въпрос
Мисля да подам проект като ръководител в проекта по Конкурса за млади учени, и отделно
да участвам като член в Конкурса за финансиране на научни изследвания. Трябва ли да
отбележа двата проекта в Приложение 5?
Отговор
Не.
13.09.2019 г.

27. Въпрос
Бих искала да подам проект за конкурса за млади учени и постдокторанти. Аз съм асистент
към институт на БАН и се занимавам с машинно обучение и приложението му в
естествените науки като биология и физика. Един от хората, с които колаборирам, е моят
съпруг, който е теоретичен физик, работещ в университет като постдокторант. Мога ли да
го пиша него като мой колаборант или е конфликт на интереси?
Отговор
В Наските за конкурса не са предвидени ограничения по отношение на конфликт на
интереси между членовете и ръководителя на научния колектив.

