Въпроси и отговори във връзка с
Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и
постдокторанти – 2017 г.
Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с
публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече
са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.
Отговорите на част от въпросите, зададени по конкурса за научни изследвания, са валидни и за
конкурса за научни изследвания на млади учени и постдокторанти.
7.06.2017 г.
1. Въпрос
Какво е определението за млад учен? Има ли възрастово ограничение за постдокторантите?
Може ли учен на 40 г., който не е хабилитиран да участва?
Отговор
Определенията за млад учен, докторант и постдокторант са дадени в ЗННИ:
"Млад учен" е лице, коетоизвършва научноизследователска и научно-образователна дейност
във висше училище и/илинаучна организация след придобиване на първа образователноквалификационна степен"магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.
"Докторант" е учен, който е в процес на придобиване наобразователна и научна степен
"доктор".
"Постдокторант" е учен,който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но не
повече от 5 години следпридобиването й.
2. Въпрос
Искам да попитам дали има ограничение за възрастта на постдокторантите, които могат да
бъдат водещи изследователи за конкурса "Научни изследвания на млади учени и
постдокторанти – 2017"?
Отговор
Няма ограничения за възраст. За определението за постдокторант вижте отговора на въпрос 1.

8.06.2017 г.
3. Въпрос
В дефиницията за „фундаментални научни изследвания“ (Закон за насърчаване на научните
изследвания, параграф 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби) е посочено „...без да се има
предвид каквото и да било пряко практическо приложение или използване“. Така
формулираната разпоредба би могла да доведе до различно тълкуване. В този смисъл е важно
да се знае как я тълкува фонд „Научни изследвания“: 1) недопустимо е проекти за
фундаментални научни изследвания да имат резултат с практическо приложение или
използване; или 2) допустимо е проекти за фундаментални научни изследвания да нямат
практическо приложение или използване. В контекста на посоченото моят конкретен въпрос е:
съгласно правилата и практиката на фонд „Научни изследвания“ допустимо ли е проект на
млади учени и постдокторанти за фундаментални научни изследвания да предвижда резултат с
практическо приложение или използване, който резултат да е за обществена полза, а не с цел
реализиране на печалба?
Отговор
Фонд „Научни изследвания“ няма правомощия да тълкува Закона за насърчаване на научните
изследвания и съответните документи на ЕК, с които той е свързан. ФНИ само прилага закона и
тези документи.

9.06.2017 г.
4. Въпрос
Можете ли да дефинирате какво трябва да се разбира под млад учен и постдокторант, които са
допустими участници в конкурса за млади учени.
Отговор
ФНИ не може да дефинира тези термини, тъй като определенията за млад учен, докторант и
постдокторант са дадени в ЗННИ. Вижте отговора на въпрос 1.

12.06.2017 г.
5. Въпрос
Допустимо ли е ръководител на проект, спечелен в Конкурса за финансиране на научни
изследвания на млади учени - 2016 да кандидатства в Конкурса за финансиране на научни
изследвания -2017 отново като ръководител на проект или може да бъде само участник?
Отговор
Не е допустимо. Съгласно т. 3.2.1 на Насоките: „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.”
6. Въпрос
Проектът, предложен от млад учен/постдокторант, задължително ли трябва да е с
продължителност 24 месеца или това е само максималния допустим период, т.е. може ли
проектът да се заложи за по-малък брой месеци, например 12?
Отговор
Да, задължително е срокът за изпълнение на проекта да е 24 месеца, считано от датата на
подписване на договора за финансиране.
7. Въпрос
Задължително ли трябва да кандидатстват екип от учени или може да кандидатства само един
млад учен/постдокторант, който съответно да е и ръководител и сам да изпълнява проекта?
Отговор
Проектното предложение, съгласно т 3.2. от Насоките,се изпълнява от екип: „За всяко проектно
предложение кандидатът определя екип“
8. Въпрос
В насоките в точка 3.2.1(3.2.1. Изисквания към участниците в екипа по проекта) е казано, че „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.“
Тъй като аз в момента съм включена в проект, кандидатстващ в конкурс за подпомагане на
млади учени по ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ В БАН –
2017г., но не като ръководител, а като участник(консултант), ако той бъде одобрен ще мога ли
да кандидатствам в конкурса на ФНИ за млади учени като ръководител? Също така съм
ръководител на проект за подпомагане на млади учен в БАНза 2016г., който изтича на
30.07.2017г. Това налага ли ограничение също за кандидатстване по проекта на ФНИ, чийто
срок за кандидатстване е 25.07.2017?
Отговор
Посочено от Вас изискване за ръководителите на проектни предложения се отнася и до
проекти по посочената от вас програма.

13.06.2017 г.

9. Въпрос
В "Научна биография на ръководител или член на научния колектив" във връзка с
публикациите и цитиранията има графа "от тях с импакт фактор и импакт ранг". Какво се има
предвид под "импакт фактор" и "импакт ранг"?
Отговор
Термините са определени в „Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската
дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на
Фонд „Научни изследвания“ (обн. ДВ брой 72, 18.9.2015).
10. Въпрос
В насоки и методика за оценка по процедура „Конкурс за финансиране на научни изследвания
на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“ на с. 3 в параграф „1. Цели на конкурса“ сред
основните цели е посочено „за придобиване на нови знания“, а малко по-долу „повишаване
квалификацията на научните кадри“. Какво на практика означава посоченото:
1) ние, като екип ли се предполага, че ще получаваме нови знания и ще си повишаваме
квалификацията?
2) очаква се резултатите да бъдат включени в университетска учебна програма ли?
3) да проведем обучение на служители в университета ли?
Отговор
Проектите в конкурса за подкрепа на научни изследвания, а не за обучение, и дейности за
обучение не са допустими. Повишаването на квалификацията на научните кадри, участващи в
проектите, е един от резултатите, които се очаква да бъдат постигнати чрез осъществяване на
научните изследвания.

14.06.2017 г.
11. Въпрос
В Декларация Приложение 3 от документите по „Конкурс за финансиране нанаучни
изследвания на млади учени и постодкторанти – 2017 г.”в точка В. е посочено цитирам "В. Не
съм получил финансова подкрепа по други проекти за млади учени, по които срокът за
изпълнение на проекта не е изтекъл."
Аз като участник в друг проект за подпомагане на млади учени, но не като ръководител по
него, приема ли се че съм получила финансова подкрепа или не?
Отговор
Ако получавате заплащане по текущия проект за подпомагане на млади учени, се приема, че
сте получила финансова подкрепа.
12. Въпрос
Допустимо ли е проект на млади учени и постдокторанти за фундаментални научни
изследвания да предвижда резултат с практическо приложение или използване, който
резултат да е за обществена полза, а не с цел реализиране на печалба?
Отговор
Проектите по конкурса са „единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна
дейност за научни изследвания“ и не могат да водят до реализиране на печалба. Ако това
изискване бъде нарушено, сумата по проекта трябва да бъде възстановена на Фонда. Няма
ограничение проектите да водят до резултати от полза за обществото, ако не се нарушава
горното изискване.

15.06.2017 г.

13. Въпрос
1) Какво се разбира под "Млад учен", до каква възраст ученият е млад?Какво се разбира под
"постдокторант", колко години след защита?
2) Може ли ръководител на проект да бъде учен на непълен трудов договор към съответната
институция, която има право да кандидатства?
Отговор
1) Вижте отговори на въпроси 1,2, 4.
2) Съгласно т. 1.4, както и т. 3.2.1 от Насоките „Ръководителят на проекта трябва да е в трудови
правоотношения с базовата организация“. Понятието „непълен трудов договор“ не е
регламентирано в нормативната уредба.

16.06.2017 г.
14. Въпрос
Защитила съм дисертация през 2009г. Мога ли да бъда ръководител на проект по Kонкурс за
финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.?
Отговор
Можете, ако отговаряте на всички условия, определени в т. 3.2.1 на Насоките за
кандидатстване.

21.06.2017 г.
15. Въпрос
Искам да Ви попитам може ли да участва професор на 75 годишна възраст в проекта за
финансиране младите учени като консултант.
Отговор
В Насоките за конкурса не е предвидена позиция „консултант“, предвидените са само
„ръководител“ и „членове на екипа“.
16. Въпрос
Ако дадено лице е едновременно и млад учен и постдокторант, как го записваме в
предложението?
Отговор
И двете обстоятелства се отбелязват.
17. Въпрос
Бихте ли ми отговорили дали членове на екипа могат да бъдат учени, които не се вписват в
изискванията за млади учени и постдокторанти от гл. точка на 5 год. след защитена докторска
степен. като се има предвид следното уточнение в "Насоките за кандидтстване": „членове учени, специалисти, докторанти, постдокторанти и студенти”?
Отговор
В т. 3 от секция 3.2.1 на Насоките за конкурса е отбелязано „3) Останалите участници са: докторанти, постдокторанти и млади учени, за които се прилага професионална биография и
списък на научните публикации, ако има такива; - студенти; - технически персонал“. Членове на
екипа, освен посочените, не са допустими.

22.06.2017 г.
18. Въпрос
Лице, което е член на колектива в проект от конкурс за фундаментални научни изследвания Млади учени 2016 г. може ли да бъде ръководител на проект в Конкурс Млади учени 2017 г.?

Отгвор
Моля, вижте отговорите на въпроси 5 и 11.
19. Въпрос
Дали за студентите участници в проект по Конкурс за финансиране на научни изследвания –
2017, е необходимо да се приложи професионална биография?
Отговор
Не е необходимо. В т. 5.4 от насоките за конкурса е пояснено, че за студенти и технически
персонал не се изисква професионална биография.

23.06.2017 г.
20. Въпрос
Въпросът ми е свързан с Конкурс за финансиране на млади учени и постдокторанти 2017 (ФНИ)
и по-конкретно с т. 7.2. Обосновка на преките допустими разходи по пера - биха ли се признали
като обосновани разходи за външни услуги поканите на външни за проекта специалисти по
темата на проекта, които да изнесат публични лекции, с което да се провокира диалог с
членовете на екипа и вътрешните за проекта научни резултати да бъдат периодично
апробирани и съответно развивани?
Отговор
Няма ограничение за такова заплащане, но трябва да се има предвид, че проектите са научни
изследвания, а не за обучение и, че включването на съществена сума за такива външни
експерти 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. При обосновка на финансовите разходи е необходимо този тип
разход да се обоснове. В Насоките за конкурса са посочени и лица, на които не могат да бъдат
изплащани възнаграждения за външни услуги.

24.06.2017
21. Въпрос
Каква е минималната бройка на участващите в екипа по проекта?
Отговор
Според Насоките за всяко проектно предложение кандидатът определя екип, който включва
минимум ръководител и членове на научния колектив. В изискванията към участниците няма
определено конкретно изискване по отношение минималния брой на членовете, включени в
работния колектив.
22. Въпрос
Допустимо ли е екипът по проекта да се състои от двама човека, тоест ръководител и един
член на научния колектив?
Отговор
Да.

26.06.2017 г.
23. Въпрос
Допустимо ли е, като член на екипа да бъде включено лице, което е издържало кандидат
докторантски изпити преди датата на пускане на проектното предложение, но официално ще
бъде зачислено като докторант след въпросната дата?

Отговор
Да, ако е млад учен.
24. Въпрос
Какви са изискванията към техническия персонал? Може ли в екипа като технически персонал
да бъде включен колега (асистент, преподавател по чужд език, който няма докторска степен,
не е млад учен или постдокторант според изискванията на закона, но е на трудов договор към
базовата организация)? Компетентността на колегата по съответния чужд език е пряко
свързана с предмета на проектното предложение в рамките на конкурса за финансиране на
изследвания на млади учени и постдокторанти.
Отговор
Да, може да бъде включен.

27.06.2017 г.
25. Въпрос
Като докторант първа година имам ли право да подам проект самостоятелно като ръководител
или в комбинация с научен консултант?
Отговор
Не, не можете да бъдете ръководител на проектно предложение. Изискванията към
ръководителите са описани в т 3.2.1. от Насоките за кандидатстване, където е определено, че
„ръководителят на проекта трябва да бъде млад учен, притежаващ образователната и научна
степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“, или постдокторант с необходимата
за успешно изпълнение на проекта научна компетентност, удостоверена чрез професионална
автобиография, научни публикации, притежание на патенти в съответната научна област.
Ръководителят на проекта трябва да е в трудови правоотношения с базовата организация“.

28.06.2017 г.
26. Въпрос
Възможно ли е докторант, който към момента е прекъснал докторантурата си по майчинство,
да бъде член на колектива.
Отговор
Да.
27. Въпрос
Възможно ли е да бъде член на колектива отчислен докторант, който е в процедура по защита,
но към момента не е на трудов договор в научна организация.
Отговор
Да, ако е млад учен.
28. Въпрос
Възможно ли е да бъде член на колектива млад учен (с придобита преди по-малко от 10 г.
първа магистърска степен), който към момента не е на трудов договор в научна организация (а
примерно е хоноруван асистент).
Отговор
Да.
29. Въпрос

Имам въпрос относно обявения конкурс за млади учени и постдокторанти. Моят казус е
следния: Защитила съм докторска дисертация през декември 2011г, а в периода януари 2013 януари 2015 съм била в отпуск по майчинство. Мога ли да ползвам удължение на 5 годишния
срок след датата на защитата, поради майчинството (както е според европейските конкурсни
програми), и съответно дали отговарям на критериите за постдокторант при тези условия? В
критериите за допустимост на кандидатите този вариант не е засегнат и не става ясно дали
имам право на удължаване на срока, в който се считам за постдокторант при горепосочените
обстоятелства. Ако ДА, то удостоверява ли се и с какво, периода на майчинството?
Отговор
В Закона за насърчаване на научните изследвания не е предвидена възможност за удължаване
на срока при майчинство.
30. Въпрос
Четирима от членовете на колектива са студенти втори курс, към момента. Догодина, юни
2018, ще са завършили, тъй като се обучават за три годишни професионални бакалаври.
Възрастта и на четиримата е над 35 години. Каква е процедурата, когато това се случи? Трябва
ли да напуснат колектива или могат да продължат работата по проекта, до неговото
приключване? И ако напуснат колектива какво става с проекта, останалите членове могат ли да
го завършат?
Отговор
Могат да останат в колектива, ако отговарят на изискванията за членове на колектива. Ако
напуснат проекта, той може да бъде завършен от останалите членове, като предвидените
дейности бъдат разпределени между тях.
31. Въпрос
Докторското ми звание е от ноември месец 2012 г. и в момента съм постдокторант. Ще мога ли
да продължа участието си по проекта до края, при условие, че по време на изпълнението на
проекта изтича 5-годишния срок от защитата ми?
Отговор
Няма да може да продължите, ако не отговаряте на изискванията за член на колектива.
30.06.2017 г.
32. Въпрос
В екипа, който ръководителя на проекта сформира за изпълнение на проекта, могат ли да
участват докторанти, постдокторанти и млади учени, които не са на трудов договор към
базовата организация?
Отговор
Да.
04.07.2017 г.
33. Въпрос
Към кое перо да отнесем разходите за издаване на книжно тяло (пряк предмет на проектното
предложение) - към т. 4разходи за външни услуги или т. 5.... други допустими разходи?
Отговор
В перо „Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с
изпълнението на проекта“, ако съответстват с изискванията за преки допустими разходи
Насоките за конкурса.
34. Въпрос

Във връзка с правото ми да кандидатствам с проект както в конкурса за научни изследвания 2017 така и в конкурса за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2017, съществуват ли условия за един от двата конкурса, които да благоприятстват
в по-голяма степен участието на ръководители, на които им предстои отпуск по майчинство?
Отговор
Картите за оценка на проектните предложения са публикувани като част от Насоките за
конкурса. Извън тях не са предвидени специфични благоприятстващи условия.

06.07.2017 г.
35. Въпрос
След като не се изискват автобиографии на студентите - посочват ли се техните имена,
специалност, образователна степен във формуляра като част от екипа?
Отговор
Да, имената се попълват във формуляра..
10.07.2017 г.
36. Въпрос
Имам въпроси относно подаването на документацията по процедурата "Конкурс за
финансиране на научните изследвания на млади учени и постдокторанти - 2017 г.":
1) кой може да подаде проектната документация - само научния ръководител или може да
бъде и друг член на колектива?
2) необходимо ли е записване за ден и час за подаване на документацията?
3) освен подаването на документацията на хартиен и електронен носител (CD) директно във
ФНИ има ли допълнителна регистрация и въвеждане на данни в сайт?
Отговор
1. Проектното предложение може да бъде подадено от лице, което има пълномощно за
подаване на проекта, подписано от ръководителя на проекта. Не е необходимо пълномощното
да е нотариално заверено.
2. Не е задължително.
3. Не.
11.07.2017 г.
37. Въпрос
Допустимо ли е ръководител на екип да бъде лице, което отговаря на всички изисквания в т.
3.2.1 от Насоките, но към момента на подаване на проектното предложение заема
административна (а не академична) длъжност в базовата организация?
Отговор
Да, ако е на трудов договор.
38. Въпрос
Може ли бележките във формуляра за научно описание на проекта от рода на "до 6 стр" и
"След научното описание на проекта се прилагат биографии на членовете на колектива по
приложен модел. Биографиите не трябва да са в отделни файлове." в секция 3.2 от посочения
формуляр, да бъдат изтривани при попълване на текста на описанието, който въвеждаме в
съответните раздели?
Отговор
Да.

39. Въпрос
В очакваните резултати, описани в Насоките за кандидатстване, е посочено, че за проекти в
областта на обществените и хуманитарните науки следва да са предвидени "публикация в
реферирано и индексирано списание, или рецензирана студия, или част от монография" /Виж
Насоки за кандидатстване, стр.16/. В описанието на допустимите разходи четем: "Разходите за
материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на
проекта са в размер до 45% от преките допустими разходи по проекта. В тази група разходи се
включват и разходи по широко разпространение на резултатите от научните изследвания, при
неизключителни и недискриминационни условия, например чрез преподаване, бази данни или
публикации със свободен достъп, или софтуер с отворен код, организиране на семинари и
други, извършени пряко във връзка с изпълнението на проекта." Конкретно въпросът ми е: В
тази група разходи може ли да влезе и разход за печат на монография? Имам предвид
монография, подготвена в съавторство от членовете на екипа, извършил изследванията по
проекта, специално за публикуване на резултатите от извършените изследвания.
Отговор
Такива разходи могат да бъдат предвидени в перо „Разходи за материали, консумативи и
други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта“. При научната оценка на
проектното предложение оценителите могат да преценят дали такива разходи са подходящи
за осъществяване целите на проекта.
40. Въпрос
В документацията ви пише: "1) Ръководителят на проекта трябва да бъде млад учен,
притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на
науките“, или постдокторант 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."
Въпросите ми са: Спрямо тези критерий кой може да бъде ръководител? Млад учен или
постдокторант? Не успявам да намеря критерии за постдокторант в България. Аз лично считам
себе си за постдокторант по европейските критерии. При мен се изпълват 7 години от
дипломата ми за "доктор" в края на 2017г.
Мога ли да бъда ръководител на този проект?
Единият участник е с до 5 години от завършване на докторантура. Отговаря ли на критериите за
участник?
Или може ли да бъде обратното, аз да съм участник, тя да е ръководител?
Отговор
Моля, вижте отговорите на въпроси 1; 4; 13; 14; 17.

12.07.2017 г.
41. Въпрос
Ако одобрите моето проектно предложение и подпишем договора, но напусна базовата
организация, какво следва от това? Каква е процедурата при такава ситуация? Трябва ли да
прекратим договора?
Отговор
Когато ръководителят на договора напусне базовата организация в съответствие с процедура,
определена в Правилника на ФНИ, може да бъде определен друг член на колектива за
ръководител.

