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ПРАВИЛА 

за подбор на участниците и администриране  

на национална програма  „Млади учени и постдокторанти - 2“  

в Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

 

Чл. 1. С настоящите правила се регламентират процедурите и механизмите за подбор 

на участниците и администриране на националната програма „Млади учени и 

постдокторанти - 2“ в Русенски университет “Ангел Кънчев”,  съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 121 от 9 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на образованието и науката за 2022 г. (На основание чл. 6, ал. 1, ал. 2, т. 

6 и ал. 3 от Закона за насърчаване на научните изследвания и в изпълнение на 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 

- 2030 г., приета с Решение N 206 от 7 април 2022 г. на Народното събрание за одобряване 

на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“) 

 

I.  Цел на програмата 

Чл. 2. Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца: 

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г. 

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г. 

Чл. 3. Специфична цел на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ 

е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и 

постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния 

капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и 

перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната 

цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени 

научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението 

на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 

2017 - 2030 г.   

Чл. 4. Бенефициенти по програмата са:   

−  "Млади учени" - лица, които извършват 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 ѝ. Допустими кандидати за участие в програмата са лица, отговарящи 

на изискванията на „Национална програма Млади учени и постдокторанти – 2“. По време 

на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за млад 

учен. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще 

заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, 
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съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника 

за прилагането му. 

− "Постдокторанти" – лица, които са придобили първа ОНС “доктор”, но не повече от 

пет години след придобиването ѝ. Те трябва да покриват минималните национални 

изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални 

направления, в които кандидатстват. Допустими кандидати за участие в програмата са 

лица, отговарящи на изискванията на „Национална програма Млади учени и 

постдокторанти – 2“. По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да 

отговарят на определението за постдокторант.  

Чл. 5 . Основни индикатори, за изпълнение на програмата:  

−  брой публикации в индексирани и реферирани издания (Web of Science и Scopus) с 

участието на млад учен и/или постдокторант; 

−  брой заявки за патенти и регистрирани патенти с участието на млад учен и/или 

постдокторант; 

−  брой подкрепени млади учени и постдокторанти. 

 

II.  Финансиране  

Чл. 6 Бюджетът на програмата за Русенски университет се определя ежегодно от 

МОН индикативно и може да се използва за финансиране само на „Млади учени“ и  

„Постдокторанти“ както за основни месечни възнаграждения на новоназначени, така и за 

допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в Русенски университет 

бенефициенти, отговарящи на условията за съответната категория.  

Чл. 7. (1) Разпределението на средствата между основните звена се извършва за 

етапите на финансирането от Университетската комисия и се утвърждава с решение на  

Академичен съвет  на база приноса на всяко структурно звено - интензивност на научна 

продукция (среден брой публикации на преподавател в индексирани и реферирани издания  

в Web of Science и/или Scopus  за последните три завършени календарни години, преди 

годината на стартиране на програмата), броя на преподавателите и броя на защитилите 

доктори за последните три завършени календарни години, преди годината на стартиране 

на програмата. 

(2) В зависимост от средствата по програмата и броя на постъпилите проектни 

предложения, Университетската комисия прави разпределение на средствата в двата 

модула, като за изпълнението на модул „Млади учени“ се отделят най-малко 50% от 

предоставените средства, а за модул „Постдокторанти“ – най-малко 20%.  

(3) Неусвоените средства от дадено структурно звено се разпределят между 

останалите в зависимост от броя на одобрените кандидати. 
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Чл. 8. Допустимо финансиране за: 

−  „Млади учени“ - основно месечно възнаграждение на новоназначен млад учен – не 

по-ниско от 1200 лв. и не по-високо от 2000 лв., с включени средства за осигуровки за сметка 

на работодател; допълнително месечно възнаграждение за вече назначен в Русенски 

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

средства за осигуровки за сметка на работодател.  

−  „Постдокторанти“- за новоназначени в организацията бенефициент постдокторанти 

– не по-ниско от 2000 лв. и не по-високо от 3000 лв. (с включени средства за осигуровки за 

сметка на работодател и за допълнителни възнаграждения за образователна и научна 

степен „доктор“); за допълнителни месечни възнаграждения на постдокторанти на вече 

назначени в Русенски университет – не по-ниско от 400 лв. и не по-високо от 800 лв., с 

включени средства за осигуровки за сметка на работодател. 

 

III.  Администриране на програмата 

Чл. 9. Администрирането на програмата се извършва от комисии, назначени със 

заповед на Ректора: 

− Университетска комисия с членове Зам. Декани на структурните звена, получили 

финансиране по програмата; 

− Факултетни комисии, определени по предложение на Декана на структурното 

звено, получило финансиране по програмата. 

 Чл. 10. (1) Факултетните комисии се състоят от 3-ма членове, както следва – Зам.-

декан (председател), един представител на хабилитираните преподаватели и един 

представител на младите учени или постдокторантите.  

(2) Съставът на Комисиите по ал. 1 може да се актуализира ежегодно. 

Чл. 11. (1) Университетската комисия обявява процедура за подбор на кандидати, 

като се посочват условията за кандидатстване и критериите за оценка.  

(2) В срок, определен в публикувана обява на сайта на Русенски университет, 

кандидатите подават до факултетните комисии следните документи:   

• Автобиография; 

• Диплома за завършено образование (доказващи съответствието на кандидата 

съгласно чл. 4); 

• Мотивационно писмо с проектно предложение за планираната изследователска 

дейност на кандидата, което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика 

и на високо научно ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на 

проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Планират се брой публикации, 

индексирани в Scopus или Web of Science, и заявки за патенти във времевия график на 

работната програма. Срок за изпълнение на проектното предложение: до 12 месеца с 
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възможност за продължение, но не повече от общо 24 месеца в периода на изпълнение на 

Програмата; 

• Списък с публикации в индексирани и реферирани издания в Scopus и Web of 

Science за последните три завършени календарни години преди годината на стартиране на 

програмата (за първи етап - 2019, 2020, 2021 г.), в които кандидатът е участвал; 

• Списък с публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания или в 

редактирани колективни томове с научно рецензиране за последните три завършени 

календарни години преди годината на стартиране на програмата (за първи етап - 2019, 

2020, 2021 г.), в които кандидатът е участвал; 

• Очаквани резултати в съответствие с индикаторите на програмата (брой публикации 

в Scopus или Web of Science, брой заявки за патенти и регистрирани патенти); 

• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова 

преценка (участия в проекти, участия в научни  семинари, участия в научни конференции, 

награди, грамоти и др. научни изяви); 

Чл. 12. (1) Факултетските комисии провеждат процедурата за подбор на кандидатите 

до 10 дни след изтичане на срока за подаване на документи.  

(2) Кандидатите се оценяват по обективни показатели, включени в картата за оценка 

(Приложение 1).  

(3) Класирането се прави по низходящ ред на точките от картата за оценка в 

Приложение 1.  

(4) Факултетните комисии предлагат разпределение за финансирането между 

одобрените кандидати за съответното структурно звено. Университетската комисия 

утвърждава разпределение за финансирането на одобрените кандидати за целия 

университет. Финансират се кандидати с най-голям брой точки съгласно Приложение 1, в 

зависимост от средствата по програмата. 

 

IV. Мониторинг 

Чл. 13. (1) След приключване на периода на финансиране всеки от участниците в 

програмата изготвя отчет до факултетната комисия, в който посочва постигнатите 

индикатори за изпълнение на програмата.  

(2) Към отчета се представят отпечатани публикации и публикации, приети за печат в 

издания, индексирани в базите данни на Web of Science или Scopus, патенти, заявки за 

патенти и всички останали официални документи, потвърждаващи изпълнението на 

очакваните резултати.  

(3) При неизпълнение на планираните резултати получените суми като 

възнаграждения подлежат на възстановяване. 
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Чл. 14. (1) Факултетните комисии следят работата на младите учени и 

постдокторантите, работещи по програмата и приемат отчетите, включващи подробно 

представяне на извършената работа през периода. Осъществяват периодичен мониторинг 

и в края на годината изготвят доклад, включващ информация за изпълнението на 

заложените показатели за изпълнение на програмата пред Университетската комисия. 

(2) Университетската комисия изготвя обобщен отчет, който се публикува на 

електронната страница на Университета.   

Чл. 15. Контролът по цялостното администриране на програмата се извършва от 

Ректора по реда и условията на Правилника за устройство и дейността на Русенски 

университет. При незадоволителни резултати препоръчва на ръководството на звеното да 

прекрати договора на съответния млад учен или постдокторант. 

 

Глава V. Демаркация 

Чл. 16. Средствата по Националната програма не могат да се използват за същите 

дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално 

финансиране, както и други донорски програми.  

Чл. 17. Правилата са съставени от комисия, назначена със Заповед № 1016/ 

20.07.2022 г.  на Ректора на Русенски университет и са приети с решение на Академичен 

съвет на заседание на 27.09.2022 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карта за оценка на кандидатите по национална   

програма „Млади учени и постдокторанти – 2 “  

Показатели Брой точки 

Публикации в индексирани и реферирани издания в Scopus или Web 
of Science за последните три завършени календарни години преди 
годината на стартиране на програмата (за първи етап - 2019, 2020, 
2021 г.) 

25 т. за публ. в Q1 
20 т. за публ. в Q2 
15 т. за публ. в Q3 
10 т. за публ. в Q4 
5 т. за други публ. 

Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания или в 
редактирани колективни томове с научно рецензиране за последните 
три завършени календарни години преди годината на стартиране на 
програмата (за първи етап - 2019, 2020, 2021 г.) 

1 т.  за публикация 

Мотивационно писмо с проектно предложение за планираната 
изследователска дейност на кандидата, което да отговаря на 
следните изисквания: да е в актуална тематика и на високо научно 
ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на 
проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. 
Планират се брой публикации в издания индексирани в Scopus или 
Web of Science и заявки за патенти във времевия график на работната 
програма. 

От 0 до 15 т. 
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Срок за изпълнение на проектното предложение: до 12 месеца с 
възможност за продължение, но не повече от общо 24 месеца в 
периода на изпълнение на Програмата.  

 


