Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год.

19.08.2020 г.
1. Въпрос
Бих искал да попитам: възможно ли е по конкурса за фундаментални научни изследвания
на млади учени и постдокторанти да се кандидатства самостоятелно - аз като
постдокторант да съм ръководител на проект за извършване на изследване, без да има
други членове на проекта?
Отговор
Тъй като научен колектив предполага поне двама души, необходимо е в проекта да има
поне още един участник, който да отговаря на условията за член на колектива по конкурса.
20.08.2020 г.
2. Въпрос
Интересувам се от следния казус:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:
1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА
да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат
обучение по образователна и научна степен "доктор"
А в същото време пише, че "Ръководителят на проекта трябва да бъде млад учен,
притежаващ образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на
науките“, или постдокторант".
"Ръководителят на проекта трябва да е в трудови правоотношения с базовата
организация."
От тази гледна точка, възможно ли е да се кандидатства от лице (със сформиран екип),
което има образователната и научна степен „доктор“, научната степен „доктор на науките“
или постдокторант и което има трудови правоотношения с базовата организация? Или
кандидат може да бъде само някоя от представените по-горе организации?
Отговор
По конкурса могат да кандидатстват само юридически лица, които отговарят посочените
по-горе от Вас условия за допустимост. Ръководителят на научния колектив трябва да има
образователната и научна степен „доктор“, научната степен „доктор на науките“ или
постдокторант и което има трудови правоотношения с базовата организация, която е
юридическото лице – кандидат по проекта.
3. Въпрос
Имам три въпроса, на които не мога да намеря отговор:
1. Интересува ме дали може да кандидатства като млад учен жена, която е на 36 години ,
но преди това е била 2 години в майчинство.

Тоест основание ли са двете години майчинство за удължаване на времето, в което тя е
считана за млад учен?
2. Какво се приема за постдокторант: учен, който е включен в специална постдокторска
програма в кандидатстващата организация или учен, който работи в кандидатстващата
организация, но няма 6 години от получаване на докторска степен (което е условие за
постдокторант)?
3. Възможно ли е като млад учен\докторант\студент\постдокторант в екипа да бъде
поканен учен, който работи извън кандидатстващата организация (ако не се намери такъв
в рамките на института, от който кандидатства основния екип)?
Отговор
1. Дефиницията за млад учен според Закона за насърчаване на научните изследвания не е
свързана с възраст. Законът може да намерите на следната страница:
https://www.fni.bg/?q=node/72
2. Дефиницията е дадена в Закона за насърчаване на научните изследвания.
3. Да, възможно е.
25.08.2020 г.
4. Въпрос
Моля да ми бъде отговорено на следният въпрос. Аз съм редовен докторант, отчислен с
право на защита, която предстой. Тъй като процедурата за официалната защита е в процес,
но процеса е бавен, и не съм сигурна дали ще се осъществи до крайният срок за подаване
на проекта, но от друга страна аз съм назначена в университета и отговорям на всички
условия, сроковете по докторантурата са спазени, тя е завършена. Допустимо ли е да бъда
ръководител на проекта си?
Отговор
Ако според ЗННН (посочен в отговора на въпрос 3) отговаряте на изискванията да сте
постдокторант или млад учен с ОНС Доктор, може да сте ръководител, ако не отговаряте на
тези изисквания, тогава не може.
5. Въпрос
Във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади
учени и постдокторанти – 2020 год искам да попитам следното:
1. Мога ли да участвам като главен изследовател в проекта, ако отговарям на всички други
условия, но съм изследовател по проект, финансиран от Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания– 2018 г /който все още не е приключил/.
2. Може ли като участник в проекта да бъде включен студент/и?
Отговор
1. Ако под „главен изследовател“ имате предвид ръководител на научния колектив, а под
„изследовател“ съответно член на научния колектив, но не и ръководител, тогава можете
да сте ръководител на научния колектив на проектно предложени по конкурса.
2. Да.
6. Въпрос

Възможно ли е да участвам в Конкурс за млади учени и постдокторанти като главен
изследовател и едновременно с това като участник в конкурс за фундаментални науки през
2020 г.?
Отговор
Да.
27.08.2020 г.
7. Въпрос
В момента съм ръководител по проект за фундаментални научни изследвания на млади
учени и постдокторанти - 2018 г., но поради пандемията срокът на проекта е удължен и
приключва през 2021 г.
Мога ли да подам проектно предложение и да бъда ръководител в текущата сесия за
фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2020 г.?
Отговор
Нямате право да подадете проектно предложение по този конкурс.
8. Въпрос
Бих искала да попитам мога ли да участвам в колектива към проект за фундаментални
научни изследвания като самостоятелно независимо лице (млад учен/пост докторант), без
организацията, в която работя да бъде включена като партньор? Пояснявам, че се намирам
в трудово-правни взаимоотношения на постоянен трудов договор към научен институт.
Благодаря предварително.
Отговор
Да, можете, но ръководителят на научния колектив трябва да бъде в трудови отношения с
базовата организация по проекта.
28.08.2020 г.
9. Въпрос
Бих искал да попитам мога ли да бъда ръководител на проектно предложение по "Конкурс
за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти
– 2020 год." в качеството си на млад учен (с магистърска степен от февруари 2011 г.) с ОНС
"доктор" от 15.03.2015 г.?
Отговор
Да, можете, но след като изминат 10 г. от получаването на магистърската степен, ще трябва
да напуснете проекта и друг учен да бъде определен за ръководител.
10. Въпрос
Във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади
учени и постдокторанти - 2020 бих искала да поставя своите въпроси.
1. Може ли да бъде участник в научния колектив по проекта лице, което е постдокторант,
но не е в трудови правоотношения с научна организация или академична институция?

2. Във връзка с възможността да се посочат двама учени, които да не бъдат включени като
оценители на проектното предложение, къде може да се намери списък с оценителите за
2020 г., тъй като този, който е посочен на сайта, включва оценителите към НЕК на ФНИ за
периода 09.201-08.2019 г.?
Отговор
1. Не.
2. Списъкът с оценители не се публикува предварително, поканата за подаване на
заявления за оценители е отворена целогодишно, включително и през периода на
подаване проектни предложения.
30.08.2020 г.
11. Въпрос
Има ли право да бъде ръководител на проект по настоящия конкурс учен, който отговаря
на условието за постдокторант до 30.09.2020 г. (съгласно Закона за насърчаване на
научните изследвания)?
Тоест, ако проектното предложение бъде подадено до 30.09.2020 г., и ако отговаря на
всички други условия, такъв учен може ли да бъде ръководител на проект по настоящия
конкурс?
Отговор
Ученият – ръководител на договор трябва да отговаря на условията не само при подаване
на проектното предложение, а и при подписване и изпълнение на договора.
31.08.2020 г.
12. Въпрос
Според условията за кандидатстване:
“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.”
Това отнася ли се за следната програма: Национална Програма „Млади учени и
постдокторанти“ на Министерството на Образованието и Науката на Република България,
одобрена от DCM#577/17.08.2018.
Може ли лице, получаващо финансиране по тази програма да бъде ръководител на проект
по настоящия конкурс?
Отговор
Да, може като бъде осигурено избягване на двойно финансиране на дейности и разходи,
ако проектът бъде одобрен за финансиране.
02.09.2020 г.
13. Въпрос

След като ученият трябва да отговаря на условията за ръководител и при изпълнение на
договора, означава ли че има ограничения по отношение на ръководител постдокторант,
тоест да са изминали не повече от 3 години след като е станал доктор?
Това означава, че такъв постдокторант няма да има право да удължава продължителността
на двегодишния проект, защото в такъв случай няма да има право да продължи да бъде
ръководител на проекта.
Подобен казус възниква и при ръководител млад учен.
Ако наистина има такова ограничение за ръководител на договор, значи има и за всеки
един постдокторант и млад учен от колектива на проекта. Това означава, че не всички
постдокторанти и млади учени могат да бъдат членове на екипа на проекта.
Какво се случва с член на екипа на проекта, ако по време на изпълнението на договора
престане да отговаря на условието за постдокторант, респективно млад учен?
Отговор
В случай, че ръководителят на научния колектив престане да отговаря на условието да бъде
постдокторант или млад учен, тогава следвайки процедурата в Правилника на ФНИ тя/той
се заменя с друг член на колектива, който отговаря на условията да бъде ръководител. Ако
член на колектива престане да отговаря на условията, тогава тя/той трябва да напусне
колектива или да се замени като член на колектива с друг учен, който отговаря на
условията.
14. Въпрос
В момента съм в отпуск по майчинство. Ще се върна на работа на 1.12.2020 г. Имам ли право
да бъда ръководител на проектно предложение, което ще участва в Конкурс за
финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти –
2020 год.
Отговор
Да, ако отговаряте на изисквания за ръководител, посочени в Насоките за конкурса.
03.09.2020 г.
15. Въпрос
Във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади
учени и постдокторанти - 2020 бих искала да задам следния въпрос:
Има ли допълнителни изисквания (условия, на които да отговоря ученият) за участие на
учени от чужбина освен споменатите в чл. 45, ал. 3 от Правилника на ФНИ?
Отговор
Ученият трябва да отговаря и на всички условия за член на колектива, посочени в Насоките
за конкурса.
08.09.2020 г.
16. Въпрос
Към момента отговарям на условията за млад учен/постдокторант (магистърска степен със
защита 09/2011, диплома от 05/2012; докторантура защитена в чужбина 12/2015). Но, ако

имам одобрен проект по програмата, в съответствие с това, което е написано в качените на
страницата ви въпроси и отговори следва, че няма да покрия условията в рамките на 24
мес. след евентуално одобрение и ще се наложи да напусна проекта като ръководител и
да предвидя отговарящ на условията заместник от участниците. Тъй като докторантурата
ми е защитена в чужбина се наложи нейното признаване в България, което се случи с
протокол от 05/2019 година. Въпросът ми е - в такъв случай от коя дата броя 5 години (за
докторантурата) - получаването ѝ в чужбина или датата на признаване в България? Същото
може да се отнесе и за магистратурата - датата на завършване или датата на издаване на
дипломата.
Отговор
В ЗННИ е посочено, че се считат 5 години от датата на придобиването й /за докторантурата,
като това се отнася и за магистратурата е датата на придобиването й, т.е. завършването.

09.09.2020 г.
17. Въпрос
Във връзка с „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади
учени и постдокторанти – 2020 год.“:
1. В екипа могат ли да бъдат включени учени (професори и доценти), които не са
постдокторанти или млади учени?
2. В екипа могат ли да бъдат включени постдокторанти, които към момента работят в частен
медицински център (получаване на изследователски материал и връзка с практиката)?
Отговор
1. Не.
2. Да, могат, ако отговарят на условията за членове на колектива, записани в Насоките за
конкурса.
11.09.2020 г.
18. Въпрос
Предвид спецификата на проекта, в който се планира изследване на болни, може ли в
колектива да бъде включен млад специалист – лекар от специализирана болница, която не
е акредитирана от НАОА за обучение на докторанти?
Отговор
Може да бъде включен ако отговаря на условията за член на колектива, описани в Насоките
за конкурса.

14.09.2020 г.
19. Въпрос
Моля за разяснения по настоящите въпроси:

1. Има ли ограничение към членовете на колектива: да не са в повече от 4 активни проекта
(ФНИ)?
2. Като член на колектива може ли да бъде учен, ръководител на друг проект, тематиката
на който е абсолютно различна от текущото проектопредложение?
3. Подписите от членовете на колектива ще бъдат ли събирани след одобрение на проекта?
В проектното предложение не се изискват такива.
Отговор
1. Не.
2. Няма формално изискване за тематиката, по която работят членовете на колектива, но
преценката дали научният колектив е компетентен да осъществи проекта, е част от
научната оценка на проектното предложение.
3. Да, при подписване на договора се изискват подписи на всички членове на колектива.
При подаване на проектното предложения всеки член на колектива трябва да попълни и
подпише лично декларация – приложение 4.
20. Въпрос
Във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади
учени и постдокторанти - 2020 бих искала да отправя следния въпрос: Може ли в проектно
предложение като участник да бъде вписано лице, което не е в трудови правоотношения с
базовата организация, а работи в друга научна организация. Пример може ли да бъде
вписан като участник асистент от Технически университет София, а базовата организация за
бъде институт от Селскостопанската академия на науките?
Отговор
Може, ако отговаря на изискването да е млад учен, докторант или постдокторант.

15.09.2020 г.
21. Въпрос
Бих искала да получа разяснения по точка 3.2. от Насоките и методиката за оценка на
процедури на Фонда за научни изследвания, отнасящи се до конкурса за финансиране на
научни изследвания на млади учени: 3.2. Екип по проекта (...) 2) членове – учени,
докторанти, постдокторанти и студенти.
В указанията за възможни членове на проектите тук са посочени "учени". Това включва ли
учени, които не са млади учени, постдокторанти или докторанти, но имат трудово-правови
отношения с организацията? Например биха ли могли да бъдат членове на проект на млад
учен главни асистенти?
Отговор
За този конкурс всички членове на колектива трябва да са млади учени, докторанти,
постдокторанти или студенти.
22. Въпрос
Във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади
учени и постдокторанти - 2020 г. бих искала да попитам следното:

Може ли в проектното предложение да бъде включен друг учен от друга организация
например университет, като участник, същият обаче не е вече постдокторант и млад учен?
Отговор
Не.
23. Въпрос
Интересувам се дали може в екипа на младия учен да е включено лице, което участва в
други екипи по други програми, финансирани от ФНИ?
Отговор
Може да участва. Ограничението за конкурса единствено е „Участниците в научния
колектив не могат да участват в повече от 3 проектни предложения в рамките на конкурса.“.
16.09.2020 г.
24. Въпрос
Понастоящем съм пост-докторант по програмата на МОН за млади учени и постдокторанти. Като такъв, съм в неплатен отпуск по договора си като главен асистент в
института си и съм на отделен трудов договор като изследовател със същия институт. Така
че имам трудови правоотношения с института, но те ще се променят в следващите две
години - ще се върна от позиция на "изследовател" към позиция на "главен асистент". Имам
ли право да участвам като ръководител на проект в „Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год.“ на ФНИ?
Отговор
Можете да кандидатствате ако отговаряте на изискванията за ръководител на проект.
Освен това трябва да осигурите ясно разграничаване на дейностите и финансирането по
проекта от тези, за които ви финансира националната програма, и ако това е позволено от
условията на националната програма.
25. Въпрос
Имам въпрос във връзка с участието в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год.“. Възможно ли е за ръководител
на проект да е постдокторант, който не е млад учен?
Отговор
Да, възможно е.

26. Въпрос
1.
Имам ли право да подам проектно предложение по "Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020”, на което да
бъда ръководител, тъй като през месец Юни 2022 г. се навършват 5 години от защитата на
докторската ми дисертация, което означава че ще имам право да бъда ръководител само
18 месеца, считано от месец декември 2020 г., когато евентуално ще бъде подписан
договорът?

2.
Ако в научния екип на проектното предложение няма друг член, който да отговаря
на условията спрямо отговора на въпрос № 13 от раздел „Въпроси и отговори във връзка с
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и
постдокторанти – 2020 год.”, а именно „В случай, че ръководителят на научния колектив
престане да отговаря на условието да бъде постдокторант или млад учен, тогава следвайки
процедурата в Правилника на ФНИ тя/той се заменя с друг член на колектива, който
отговаря на условията да бъде ръководител. Ако член на колектива престане да отговаря
на условията, тогава тя/той трябва да напусне колектива или да се замени като член на
колектива с друг учен, който отговаря на условията.”, може ли да се включи като
ръководител постдокторант или млад учен от базовата организация, не член на научния
екип, или ако не се намери подходящ то да бъде поканен такъв работещ извън нея?
3.
Може ли като членове на научния колектив да бъдат включени: 1) като научен
консултант учен, който е пенсионер; 2) хабилитирани учени, неотговорящи на условията за
млади учени или постдокторанти?
Отговор
1. Може да подадете проектно предложение.
2. Съгласно Правилника на ФНИ, за да бъде предложен член на колектива за нов
ръководител на проектното предложение, трябва да е бил част от колектива от началото на
проекта. Освен това ръководител на колектива не може да бъде учен, който не е назначен
на трудов договор в базовата организация по проекта.
3. Не.
18.09.2020 г.
27. Въпрос
Бих искал да Ви попитам дали мога да кандидатствам като ръководител на проект в
настоящата сесия имайки предвид , че в момента съм одобрен по приетата с решение
номер 577/17.08.2018 на Министерски съвет на Република България Национална програма
"Млади учени и постдокторанти".
Отговор
Можете да кандидатствате като трябва да осигурите ясно разграничаване на дейностите и
финансирането по проекта от тези, за които ви финансира националната програма, и ако
това е позволено от условията на националната програма.

