
Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год. 

 
 

21.05.2021 г. 
 
1. Въпрос  
По проекта ФНИ за млади учени имам 2 въпроса: 
1) Дали учените от чужбина трябва да бъдат млади учени, студенти, докторанти и 
постдокторанти или можем да включим и доценти и професори от чужбина които отговарят 
на Правилника на ФНИ чл. 45, ал. 3? 
2) В Насоките на проекта в т. 5.4. Документи за кандидатстване пише: „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“, дали 
тази декларация за съгласие е Приложение 4: Декларация? Трябва ли да бъде преведена 
на английски, или въпреки, че става въпрос за чуждестранен учен декларацията се попълва 
на български? 
Отговор 
1. Учените от чужбина, включени в научния колектив, трябва да отговарят на същите 
условия както и учените от България. 
2. Декларацията се попълва на английски език, ползвайте следния линк: 
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/05_2021/Fundamentalni2021/%D0%9F%D1
%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20FUND%202021/
FUND_Prilojenie_4%20EN.docx. 
 

25.05.2021 г. 
 

2. Въпрос  
Във връзка с обявения конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на 
млади учени и постдокторанти искам да попитам дали в него могат да подават проекти 
редовни докторанти? 
Отговор 
В т. 1 на секция 3.2.1 на Насоките е записано „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.“. 
Редовни докторанти, които не отговарят на посоченото изискване за ръководител на 
проект, могат да бъдат членове на научния колектив. 

 
 

01.06.2021 г. 
 

3. Въпрос  



Бих искал да се обърна към вас със следното запитване относно обявения Конкурс за 
финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти - 
2021 г.: 
От октомври 2019 г. съм зачислен като докторант. Изминали са повече от 10 г. от първата 
ми магистратура и съм над 35 г. 
Моето запитване е, възможно ли е да кандидатствам по тази сесия за финансиране на 
участия в конференции, публикации в научни списания и научни посещения в проучваните 
в дисертационния ми проект страни като докторант задочно обучение? 
В случай, че има отделен конкурс за докторанти, то моля да ме уведомите дали и кога се 
планира да бъде обявен на сайта на Фонда за научни изследвания. 
Отговор 
Не може да кандидатствате като ръководител на проектно предложение по този конкурс. 
Съгласно Правилника на ФНИ, ръководителите на проектите трябва да притежават ОНС 
доктор или научната степен доктор на науките. По таиз причина конкурс за проекти на 
докторанти не се предвижда. 
 
 

02.06.2021 г. 
 

4. Въпрос  
Разрешено ли е, като част от научния колектив, да участват учени с повече стаж и опит (и 
академични длъжности доцент или професор), които не отговарят на условията за млад 
учен, докторант, постдокторант и студент? 
Отговор 
Не. 
 

05.06.2021 г. 
 

5. Въпрос  
Благодаря за отговорите, но линка посочен във „въпроси и отговори във връзка с Конкурс 
за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 
– 2021 год.“ не е активен (става дума за въпроси зададени на 21.05.2021). Ще Ви помоля да 
активирате този линк или да ми изпратите декларацията на е-мейл. 
Предварително благодаря! 
Отговор 
Линкът функционира като го копирате и след това го поставите в полето на съответния 
браузер. За удобство файлът е поставен и на интернет страницата, на която е обявен 
конкурса. 
 

08.06.2021 г. 
 

6. Въпрос  
Във връзка с критериите за допустимост на кандидатите в конкурса за фундаментални 
научни изследвания на млади учени и постдокторанти имам следните въпроси: 



 
1. Допустим ли е участник в проекта, който е придобил магистърска степен преди повече 
от 10 години, но към момента е зачислен като докторант? 
2. Допустим ли е участник, който към момента на кандидатстване отговаря на 
определението "Млад учен", но ще спре да бъде такъв в хода на проекта (ще има повече 
от 10 години от придобиване на магистърска степен).   
3. По отношение на трудовите правоотношения - допустим ли е участник, който е стажант 
към дадена научна организация (непълен работен ден или неплатен), който има придобита 
магистърска степен и отговаря на останалите критерии?  
Благодаря предварително! 
Отговор 
1. Да, ако е редовен докторант. 
2. Да, но когато вече не отговаря на условията, с уведомление до Фонда, трябва да отпадне 
от колектива. 
3. Допустим е ако отговаря на някоя от категориите участници, посочени в Насоките за 
конкурса. 
 
 

10.06.2021 г. 
 

7. Въпрос  
След като наскоро съм защитил докторската си дисертация (PhD), но все още нямам 
официално издаден документ за това, мога ли да участвам в конкурса за млади учени и 
постдокторанти като ръководител на проект и какви документи трябва да представя като 
доказателство, че съм получил ОНС "доктор"? В момента съм на постоянен трудов договор 
и длъжност "специалист" в един от институтите на БАН. 
Отговор 
Условията ръководители и членове на колективите по проекти са записани в т. 3.2.1 на 
Насоките за конкурса, ако отговаряте на тях може да участвате съответно като 
ръководители и член на научен колектив. 
 
 

11.06.2021 г. 
 
8. Въпрос  
Във връзка с обявения конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на 
млади учени и постдокторанти - 2021г, бих искала да попитам дали мога да участвам, ако 
датата на издаване на дипломата ми за образователната и научна степен "доктор" е 
14.07.2016г.? Благодаря Ви предварително за отделеното време. 
Отговор 
Можете, ако отговаряте на условията за ръководители и членове на колективите по 
проекти, записани в т. 3.2.1 на Насоките за конкурса. 
 
 



9. Въпрос  
Бих искал да попитам допустимо ли е постдокторант да кандидатства индивидуално в 
конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 
постдокторанти и в същото време да участва в екип, кандидатстващ в конкурса за 
финансиране на фундаментални научни изследвания? 
Отговор 
Индивидуално участие в конкурса не е предвидено: „Минималният брой членове на 
научния колектив е трима.“ 
 
 

15.06.2021 г. 
 
10. Въпрос  
Бих искала да задам въпрос по  Конкурса за финансиране на фундаментални научни 
изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г. 
Ръководител на проект от Конкурса за млади учени и постдокторанти от 2018 г. има ли 
право да подаде проектно предложение в тазгодишния конкурс, при условие, че краят на 
проекта му приключва на 01.07.2021 г. и крайният срок за подаване на отчета на проекта 
му е 01.08.2021 г, като към датата на подаване на проектното предложение за 2021 г. 
отчетът няма да е предаден? 
Отговор 
В Насоките за конкурса е записано: „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“. 

 
 

17.06.2021 г.  
 
11. Въпрос  
Пиша Ви във връзка с обявения на електронната страница на ФНИ „Конкурс за финансиране 
на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“. 
Съгласно публикуваните Насоки, срокът за изпълнение на одобрените проекти е 24 месеца 
(стр. 14). Следва ли да се счита, че продължителността на проекта е фиксирана на 24 месеца 
или е възможно да се финансират проекти с по-кратка продължителност (напр. 12 месеца). 
В такъв случай, има ли минимална продължителност на проектите? 
Отговор 
Продължителността на проекта е фиксирана на 24 месеца. 
 
 

21.06.2021 г.  
 
12. Въпрос  



Пиша по повод на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на 
млади учени и постдокторанти. 
Прочетох насоките и методиката и имам два въпроса. 
Към точка 3.2.1 пише 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. 
1. Това би трябвало да означава, че постдокторанти с докторска степен, които са 
финансирани към настоящия момент по Национална програма "Млади учени и 
постдокторанти" ще могат да бъдат ръководители/членове на екип, тъй като там 
средствата за тяхното заплащане идват от университетите получени от централния 
бюджет? 
2. В този смисъл е и вторият въпрос - постдокторантите, които са на временни трудови 
договори към университети по горепосочената национална програма, няма да бъдат в 
трудови правоотношения през целия период на проекта. Трябва ли през цялото време на 
изпълнение на проекта да са в трудови правоотношения с университета или само при 
кандидатстването, одобрението и започването на работата по проектното предложение? 
Отговор 
1. Да. 
2. Ръководителят трябва да бъде назначен на трудов договор в базовата организация през 
целия период на изпълнение на проекта. 
 

25.06.2021 г.  
 
13. Въпрос  
Аз съм докторант на свободна подготовка, но нямам 10 год от придобиване на магистърска 
степен. Въпросът ми е дали мога да бъда ръководител на проект в тазгодишната сесия за 
Млади учени и постдокторанти? 
Отговор 
Ако отговаряте на условието за млад учен, можете да бъдете ръководител. 
 
 


