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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Съгласно националната програма „Млади учени и постодокторанти - 2“ е 

допустимо финансирането на следните категории лица: 

a) "Млад учен" – 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. 

б) "Постдокторант" – учен, който е придобил първа образователна и научна степен 

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

в) Назначените по програмата „Млад учен“ или „Постдокторант“ трябва да отговаря 

на условията разписани в ЗННИ за целия срок на назначението. 

- Постдокторанти защитили ОНС „Доктор“ не по-рано от 05.08.2017 г. 

- Млади учени придобили ОКС „Магистър“ не по-рано от 05.08.2012 г. 

г) За дата на придобиване на ОНС „Доктор“ се приема денят, в който 

дисертационният труд е защитен успешно. Датата се удостоверява с протокола от 

заседанието на научното жури. 

д) За дата на придобиване на ОКС „Магистър“ се приема датата от протокола на 

държавната   изпитна комисия, взела решение за признаване на завършена ОКС и придобита 

професионална квалификация. 

2. Средствата по националната програма се използват в следните основни модули: 

a) Модул „Млади учени“. Средствата по модула могат да бъдат използвани, както за 

основни месечни възнаграждения на новоназначени, така и за допълнителни месечни 

възнаграждения на вече назначени в УХТ бенефициенти, отговарящи на условията за млад 

учен. 

б) Модул „Постдокторанти“. Средствата могат да бъдат използвани за финансиране на 

възнаграждения на новоназначени или за допълнителни месечни възнаграждения на вече 

назначени в УХТ учени, отговарящи на условията за постдокторант. 

в) Не се допуска срокът на назначението по програмата да бъде по-кратък от 6 месеца. 

Документът за назначение влиза в сила от деня на подписването и регистрирането му. 
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3. Средствата за бенефициентите се отпускат за проектни предложения, 

разработени в приоритетните направления на НСРНИ (2017-2030), както следва: 

3.1. За Технологичен факултет: 

 Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика и терапия, зелени, сини и 

екотехнологии, биотехнологии, екохрани. 

 Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. Оползотворяване на суровини 

и биоресурси. Пречистващи и безотпадни технологии. 

3.2. За Технически факултет: 

 Мехатроника и чисти технологии. 

 Съвременни енергийни източници и енергийно ефективни технологии. 

 Информационни и комуникационни технологии. 

3.3. За Стопански факултет: 

 Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика и терапия, зелени, сини и 

екотехнологии, биотехнологии, екохрани. 

 Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. Оползотворяване на суровини 

и биоресурси. Пречистващи и безотпадни технологии. 

 Информационни и комуникационни технологии. 

 

II. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

Допустимото финансиране по модулите е както следва: 

a) За модул „Млади учени“: основно месечно възнаграждение на новоназначен млад 

учен – не по-ниско от 1200 лв.; допълнително месечно възнаграждение за вече назначен в 

УХТ млад учен –  не по-ниско от 300 лв. и не по-високо от 800 лв., с включени средства за 

осигуровки за сметка на работодател. 

б) За модул „Постдокторанти“: основно месечно възнаграждение на новоназначен 

постдокторант – не по-ниско от 2000 лв. и не по-високо от 3000 лв.; допълнително месечно 

възнаграждение за вече назначен в УХТ постдокторант, служител на организацията-

бенефициент – не по-ниско от 400 лв. и не по-високо от 800 лв., с включени средства за 

осигуровки за сметка на работодател. При назначаване на постдокторанти от друга 

държава или от друго населено място от това на организацията бенефициент се отпускат 

допълнително до 1000 лв. месечно за квартирни разходи. 

 

III. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОТЧИТАНЕ 

Кандидатите подават документи за кандидатстване пред съответната факултетна 

комисия, съгласно „Правила за кандидатстване, оценка и класиране на проектни 

предложения по национална научна програма „Млади учени и постдокторанти - 2“, 

както следва: 
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А. АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

1. Автобиография. 

2. Копие от диплома за завършено висше образование ОКС „Магистър“ или диплома за 

придобита ОНС „Доктор“. 

3. Списък с публикации. Не се допуска използването на публикации, които са били 

представени в предходна процедура по национална програма „Млади учени и 

постдокторанти“, по която кандидатът е бил одобрен. 

Публикациите да се подреждат в следния ред:  

3.1.Публикации в индексирани и реферирани издания в Scopus и Web of Science  

3.2.Публикации в индексирани и реферирани издания в други бази данни  

3.3.Отпечатани доклади в пълен текст в сборници с ISBN и редактор  

4. Дипломи и сертификати, удостоверяващи владеенето на чужд език (при наличие). 

5. Грамоти и награди, свързани с процедурата за подбор (при наличие). 

 

Б. ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ЧАСТ 

6. Анотация на научноизследователската работа (цел, задачи, методика на 

експериментите, очаквани резултати – до 2 страници). 

7.  Аргументиран времеви график за изпълнение на предвидените 

научноизследователски дейности. 

8. Очаквани резултати, съобразно индикаторите на програмата (брой публикации в 

научни издания индексирани и реферирани в Web of Science или Scopus, брой заявки 

за патенти и регистрирани патенти). 

9. Декларация за липса на двойно финансиране (Приложение 1). 

10. Декларация (Приложение 2) 

 

До участие в класирането се допускат кандидатите, оценени с най-малко 70 точки, 

съгласно „Карта за оценка на кандидатите по национална научна програма „Млади 

учени и постдокторанти - 2“ (Приложение 3), които са разпределени както следва: 

 

1. оценка на административната част – не по-малко от 10 точки; 

2. оценка на научната част – не по-малко от 30 точки; 

3. оценка на очакваните резултати – не по-малко от 30 точки. 

 

  Класирането се извършва по низходящ ред на точките от картата за оценка. 

Финансират се кандидатурите с най-голям брой точки съобразно бюджета на 

факултетната комисия към Съответния факултет. 

  Всички материали за кандидатстване се предават на хартиен и елетронен 

носител, запечатани в непрозрачен плик с маркирано върху него името на 

кандидата и факултетната комисия в срок до 16,30 часа на 05.09.2022 г. в сектор 

„Деловодство“. 

  Класирането на проектните предложения и обявяването на резултатите се 

извършва в срок до 10 работни дни след изтичане на срока за кандидатстване. 



 

В. ОТЧИТАНЕ 

След приключване на периода на финансиране, всеки от участниците изготвя отчет, в 

който показва изпълнението на предварително заявените очаквани резултати, които са 

индикатори за изпълнение на програмата. Към отчета приложено се представят отпечатани 

публикации и публикации, приети за печат в списания, индексирани в базите данни на 

Scopus и/или Web of Science, патенти и заявки за патенти и всички останали официални 

документи, потвърждаващи изпълнението на очакваните резултати. 

Включват се само публикации и други форми на представяне на резултатите, получени 

във връзка с изпълнението на проекта. В научните публикации, заявки за патенти и други 

форми на представяне е задължително да се отбележи, че съответният резултат е постигнат 

по проект, финансиран по Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

Декларация 
 

Във връзка с избягване на двойно финансиране и прозрачен подбор по Национална програма 

„Млади учени и постдокторанти-2“, приета с Решение № 206/07.04.2022 г. на Министерския 

съвет  

Аз, долуподписаният (акад. длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия), 

 …………………………………………………………………………………………. 

в качеството си на назначен по Национална програма „Млади учени и постдокторанти -2“, в 

периода ……………………………………………………………, декларирам, че : 

1. Изпълняваните от мен дейности по програмата не са финансирани и не се предвижда да 

бъдат финансирани от други източници, включително и по процедури: „Изграждане и развитие 

на центрове по компетентност“, „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, 

Национални научни програми, както и други национални източници или източници от 

чужбина. 

2. Не съм член на комисия, участвала в подбора и назначението на участниците по 

Национална програма „Млади учени и постдокторанти -2“ 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 

Декларатор:  

 

(Име, фамилия, подпис) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

Декларация 
 

 

Аз, долуподписаният (акад. длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия), 

 

 

………………………………………………………………………………………........................... 

 

в качеството си на участник в Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в 

периода 

………………………………………….........................................................…………, 

разрешавам резултатите от моето кандидатстване по програмата, полученото финансиране 

и отчетените резултати да бъдат публично обявени по начин, по който администраторите 

на програмата преценят за добре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 

Декларатор:  

 

(Име, фамилия, подпис) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА 

ПРОГРАМА 

„МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ 

 
Показател Максимален брой 

точки 
Административна част – минимум 10 

точки 

Ниво на владеене на чужд език, удостоверено с диплома от 

езикова 
гимназия или сертификат за ниво не по-ниско от B1 

5 

Публикации в индексирани и реферирани издания в Scopus и 

Web of 
Science 

5/за публикация 

Публикации в индексирани и реферирани издания в други бази 
данни 

3/за публикация 

Отпечатани доклади в пълен текст в сборници с ISBN и 

редактор 
2/за доклад 

Награда за дейност в съответствие с процедурата (грамота, 

диплома, 
сертификат и др.) 

5 

Научна част - минимум 30 точки 

Актуалност на проблема 2 
Значимост на целта и изпълнимост на задачите 3 
Изпълнимост на времевия график 5 

Съответствие с приоритетните теми, определени от 

факултетната 
комисия 

30 

План за трансфер на технологии и иновации 10 
Очаквани резултати – минимум 30 

точки 

Публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science 30/за публикация 
Брой заявки за патент или регистрирани патенти 40/за патент 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


