
Въпроси и отговори по Конкурс за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“ 

 

 

23.06.2022 

1. Въпрос 

Задължително условие ли е участниците да са млади учени/постдокторанти- възможно 

ли е да има учен, който е доцент или професор, но вече не е "млад учен"? 

Отговор 

Да, задължително е. 

 

2. Въпрос 

Минималният брой на участниците е трима - в това число влиза ли ръководителят или 

трима са участниците, плюс ръководителя? 

Отговор 

Да, влиза. 

 

3. Въпрос 

Аз участвам в екипа на друг проект по същата програма, чийто ръководител е моя 

колежка и той още не е изтекъл. Това ще попречи ли на моето кандидатстване тази 

година? 

Отговор 

Не. 

 

30.06.2022 

 

4. Въпрос 

Има ли ограничение за максималния брой изследователи, които трябва да са в научния 

колектив на проектното предложение и какъв процент от участниците е допустимо да 

бъдат студенти? Въпросът е по отношение на конкурса за Млади учени и 

постдокторанти. 

Отговор 

Минималният брой членове на научния колектив е трима. 

Няма изискване за процентно разпределение в колектива. 

 

04.07.2022 

 

5. Въпрос 

Може ли да участва като член в проекта (не ръководител) човек, който отговаря на 

поставените критерии, но не е в трудови правоотношения с научна институция? 

Отговор 

Да, може. 

 

6. Въпрос 



Има ли ограничение на броя проекти, в които може да участва един млад учен? Може 

ли да участва в повече от един нов проект? 

Отговор 

Да, има. Участниците в научния колектив не могат да участват в повече от 3 проектни 

предложения в рамките на конкурса 

 

7. Въпрос 

Кои лица влизат в състава на „други допустими кандидати“ по смисъла на т.3.1.3? 

Отговор 

Това изречение в т. 3.1.3, а именно: „По настоящата процедура за конкурс кандидатите 

не могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори).“, означава, 

че в проектното предложение има само Базова организация, но не и Партньорска 

организация. 

 

8. Въпрос 

Може ли към екип от „Организация А“ да бъде привлечен член от „Организация Б“? 

Отговор 

Да. Участници в научния колектив могат да бъдат и учени от организации, различни от 

базовата организация. 

 

 

08.07.2022 

9. Въпрос 

Искам да попитам дали се включвам в критериите за млад учен, при положение, че съм 

придобила степен доктор през юни, 2016г. но имам две деца? Питам, понеже някъде бях 

чула, че за дете се отпуска по 1 година, за да си млад учен. На 35 години съм. 

Отговор 

Съгласно Параграф 1 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на 

научните изследвания 

Т.5. "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; 

Т.7. "Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен 

"доктор", но не повече от 5 години след придобиването й. 

 

За дете не се „отпуска“ година. 

 

13.07.2022 

10. Въпрос 

Може ли да бъде включен постдокторант в колектива на проект, на който 

пет години от датата на защитата на дисертационния труд изтичат на 

12.09.2022г? 

Отговор 



Не. За ръководителя и членовете на екипа, условията за „млад учен” или „постдокторант” 

трябва да са изпълнени към момента на сключване на договора. Срока за оценка и 

класиране на проектите е до 30.11.2022 г., след което се очаква до 10 декември да бъдат 

сключени договорите. 

 

 

 

 

 

 

 

22.07.2022 

11. Въпрос 

Интересувам се дали мога да кандидатствам едновременно по "Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год" и 

НП "Млади учени и постдокторанти – 2"? 

Отговор 

Да, можете. 

 

27.07.2022 

12. Въпрос 

Възможно ли е да включа допълнително като член един технически сътрудник от 

базовата организация, който отговаря на изискването да е защитил магистратура до 10 

години? Моля да се вземе в предвид, че към момента е планирано екипът да се състои от 

3-ма млади учени, отговарящи на условията, а техническия сътрудник ще е 4-ти член на 

екипа. 

Отговор 

Да, възможно е. 

 

13. Въпрос 

Като член на екипа може ли да бъде включено лице, което е доцент или професор и  не 

влиза в категорията млад учен? 

Отговор 

Не, не може. 

 

14. Въпрос 

Като член на екипа може ли да бъде включен специалист от практиката, които не се 

занимава с научна дейност? 

Отговор 

Не, не може. 

 

15. Въпрос 

Като член на екипа може ли да бъде включено лице, което няма трудови правоотношения 

с базовата организация и не е млад учен? 



Отговор 

Не, не може. 

 

16. Въпрос 

Съществено се различават брой страници във формулярите на ФНИ и лимитите за 

символи в е-формуляри на системата СУНИ – (напр. в е-формуляр е посочено до 5 000 

символа, което не съответства на 4 страници във формулярите) и се отчита като грешка. 

Това означава ли, че в е-формуляри на електронната система информацията до 5 000 

символа е РЕЗЮМЕ на посочената позиция. 

Отговор 

При електронното подаване на проектното предложение, в секция „Допълнителна 

информация, необходима за оценка на проектното предложение“ са зададени отделни 

полета, които отговарят на съответната подточка от формуляра. Максималният брой 

допустими символи е съобразен с изискванията на Насоките на конкурса. Сумарно броят 

символи за всяка точка приблизително отговаря на броя страници, зададени във 

формулярите за Административно и Научно описание на проектното предложение. 

Тъй като платформата за кандидатстване дава възможност за определяне на точен брой 

символи с ограничена стъпка, водещи са броя страници, посочени във формулярите. 

 

 

17. Въпрос 

На някои места на е-формуляр символите се сумират, т.е. ограничението е общо за 

точката, а в други не – това вярно ли е? 

Отговор 

Вж. отговор на 16. Въпрос. 

 

18. Въпрос 

В е-формуляри липсват съществени точки от формулярите на ФНИ – (напр. 4.1. 4.2.), а е 

включена само 4.3., в която няма съществена информативност. 

Отговор 

4.1. Описание на работна програма на проекта и 4.2. График за изпълнение на проекта се 

попълват в отделна секция на електронния формуляр – 6. План за изпълнение / Дейности 

по проекта. 

 

19. Въпрос 

Допустимо ли е участие в колектива ни на наш, новоприет студент бакалавър за учебната 

2022/2023 г.? 

Отговор 

Ако лицето е със статут на студент е допустимо. 

 

03.08.2022 

20. Въпрос 

Какви документи съдържат проектните предложения изготвени от постдокторантите до 

съответните  базови организации? 



Отговор 

Неясен въпрос 

 

21. Въпрос 

До всички държавни висши училища и научни организации ли  се подават проектните 

предложения ,които са акредтирани за  провеждане на  обучение за  придобиване на  ОНС 

"Доктор" ?   

Отговор 

Неясен въпрос 

 

22. Въпрос 

Задължително ли е изготвянето на проектните предложения от постдокторантите   и 

участието им в научни колективи в  базовите организации ?    

Отговор 

Неясен въпрос 

 

23. Въпрос 

По точка 3.2.1 от Насоки не става ясно дали докторанти могат да подават проектни 

предложения. Задължително ли е притежаването на докторска степен? 

Отговор 

Докторант не може да бъде ръководител на проектно предложение.  

 

24. Въпрос 

Допустимо ли е ръководителят на научния колектив да е ръководител на повече от един 

от работните пакети в програмата? 

Отговор 

Да, допустимо е. 

 

08.08.2022 

25. Въпрос 

При прочитане на документацията възникна следния въпрос: във файла с насоките за 

указания при кандидатстването пише, че "минималният брй на колектива е трима". 

Същевременно на сайта на ФНИ пише, че "по настоящата процедура за конкурс 

кандидатите не могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори)". 

В този случай възниква въпросът: мога ли да кандидатствам като ръководител на 

програмата за постдокторанти и същевременно да бъда единствен участник? 

Отговор 

В раздел 1.4. от Насоките са дадени приложими дефиниции. Там е казано: 

„Кандидат” е организация, която разработва и подава проектно предложение с цел 

бъдещо изпълнение в случай на одобрение”. 

т.е. „Кандидат” е Базовата организация. Тя не може да има партньори – други 

организации. 

Отговорът на Вашия въпрос е: Не. Не може. Минималният брой членове на научния 

колектив е трима. 



 

09.08.2022 

 

26. Въпрос 

Допустимо ли е описанието в отделните точки в е-формуляра и съответните точки в PDF 

формулярите да са с различен брой символи, т.е. в  PDF формулярите описанието по 

някои от точките да е по-подробно и да нахвърля ограниченията зададени в електронната 

система? 

Отговор 

Системата СУНИ не допуска в електронните полета на секциите да се представят 

графики, фигури, чертежи, скици. За улеснение, ФНИ прави следните промени в 

техническите указания: 

За Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти - 2022 г. - в секция 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка 

на проектното предложение” на електронния формуляр. Във всяко от 16-те полета 

напишете само „Информацията е в прикачения файл в секция 10”. 

 

22.08.2022 

27. Въпрос 

В случай, че по време на изпълнение на проекта, ръководителят излезе в отпуск по 

майчинство за две години, какво се случва с вече спечеления проект – прекъсва ли се за 

този двугодишен период (отлага се времето за изпълнение) или се прекратява? 

Отговор 

При така зададен въпрос отговора е – договора се прекратява. В правилника на ФНИ е 

предвидена възможност за удължаване на срока на договора максимално с една година. 

Пак там е предвидена и възможност смяна на научен ръководител, който следва да е в 

научния колектив при подаване на проектното предложение и да отговаря на 

изискванията ръководител по конкурса. 

 

28. Въпрос 

Може ли ръководителят да остане нa тази ръководна позиция, като отговаря само за 

административното изпълнение на проекта (отчитане на проекта, съгласуване работата 

между отделните участници, подготовката за публикация и разпространение на 

резултатите и др.), без да има участие в други изследователски дейности по работните 

пакети? 

Отговор 

Не се разбира от въпроса защо е нужно да се изпада в такава хипотеза? Ръководителят е 

учен с докторска степен и трябва активно да участва в научната дейност. Имайте 

предвид, че в настоящия конкурс Ръководителят на проекта трябва да бъде млад учен, 

притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на 

науките“, или постдокторант към момента на сключване на договора. Ученият може да 

остане ръководител на проекта и в случай, че по време на изпълнението на проекта е 

престанал да отговаря на условията за млад учен и/или постокторант. 

 



29. Въпрос 

Дали като член на екипа може да бъде включен българин студент в чужбина (Холандия)?  

Съответно, ако да, дали може да му бъде предвиден хонорар? 

Отговор 

Да, може да бъде включен като чуждестранен участник. За тях не се предвиждат 

изплащане на възнаграждения. Може да се заплатят посещенията до Базовата 

организация. Чл. 45, ал.3 от Правилника на ФНИ гласи : „В научните колективи могат да 

участват и учени от установени в чужбина научни организации. Финансовите средства 

за тяхното участие включват само разходи за командировки до базовата или 

партньорските организации, свързани с изпълнението на проекта”. 

 

23.08.2022 

30. Въпрос 

При комплекта документи като архив за подготвяне на проектно предложение към 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти– 2022 год.“, Декларация - лични данни от ръководител на 

базова/партньорска организация - 17. FUND приложение 4, липсва.  

Въпросът ми е - Необходимо ли е да се прилага при попълване в системата СУНИ? 

Отговор 

Тя е добавена. Да, необходимо е. 

 

24.08.2022 

31. Въпрос 
Допустимо ли участващите студенти да са завършили семестриално и да се явяват на 

държавните изпити през месец септември? 

Отговор  

Допустимо е, ако имат студентски права. 

 

25.08.2022 

32. Въпрос 
Бих искала да Ви попитам следното - задължително ли всички документи се подават вече 

Само електронно през платформата СУНИ - https://enims.egov.bg/, или може и 

принтирани на хартия да се донесат? 

Отговор 

Да, задължително е. Кандидатстването е САМО чрез Системата за Управление на 

Националните Инвестиции (СУНИ). 

 

33. Въпрос 

Допустимо ли е включването на чуждестранни и/или български КОНСУЛТАНТИ, които 

съдействат и подпомагат с капацитета си определени етапи от изпълнението на научните 

задачи? 

Отговор 

КОНСУЛТАНТИ не са предвидени никъде в насоките.  

 


