
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, 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. 
"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 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 БАН за 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. 
 


