
ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ  
за разпределяне на средствата между структурните звена на МУ-София  

по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ ,  

приети с Решение на Академичен съвет № 5 от 11.01.2021 г. 

 

1. Сумата за разпределение, определена за МУ-София за 2021 г. е в размер на 

601 625,00 лв. 

 

2. Разпределението на средствата между структурните звена на МУ-София се 

извършва въз основа на процентно съотношение, изчислено на базата на 

броя на научните публикации,  публикувани в издания с импакт фактор 

(Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS) за 2019 г. (Показател 1), броя на 

действащите докторанти за 2020 г., към 08.01.2021 г. (Показател 2) и броя 

на придобилите научна степен „доктор“ за периода 2015-2020 г. (Показател 

3), както следва: 
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Среден % по 
показатели 1, 

2 и 3 

Размер на 
средствата 

 

 
Медицински факултет 
 

331 204 320 58,64 352 788,01 

 

 
Факултет по дентална 
медицина 
 

49 15 42 6,74 40 526,87 

 

 
Фармацевтичен факултет 
 
 

167 22 40 13,51 81 288,90 

 

Факултет по обществено 
здраве  
(вкл. и МК „Й. Филаретова“; 
Филиал "Проф. Иван 
Митев"-гр. Враца и ДЕОС) 

92 73 139 21,11 127 021,22 

 Общо за МУ-София: 639 314 541 100,00 601 625,00 



3. Деканите на факултетите на МУ-София в срок до 3 /три/ работни дни от 
приемане на настоящите правила следва със заповед да определят 
комисия към съответния факултет за изпълнение на следните задачи: 
- разработване на механизъм и правила за прозрачен подбор на 

кандидатите, които ще участват по програмата „Млади учени и 
постдокторанти“.  

- определяне броя и размерите на възнагражденията за младите учени и 
постдокторантите.   

 
4. Задължително в състава на комисиите трябва да бъдат включени и 

представители на младите учени и постдокторантите. 
 

5. Определените критерии за подбор следва да съответстват на целите и 
насочеността на програмата.  
 

6. Броят и размерът на възнагражденията, трябва да се определят въз основа 
на размера на средствата за съответния факултет и допустимите рамки за 
размера на съответното единично възнаграждение посочени в 
Приложение 11 ННП „Млади учени и постдокторанти“. 
 

7. Одобрените кандидати по тази програма не могат да получават допълнителни 
възнаграждения или допълнителни стипендии по други сходни програми с 
национално финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми. 
И обратното – лица, които получават допълнително финансиране по други 
програми не могат да кандидатстват по настоящата. 
 

8. В срок до 10 /десет/ работни дни от датата на съответната заповед по т. 3, 
решенията на комисиите следва да се изготвят и представят в 
деловодството на Ректората за съгласуване с отдел „Наука и акредитация“ 
и одобрение от Академичния съвет на МУ-София. 
 

9. Като неразделна част към настоящите Правила следва да се спазват 
Указанията на МОН за изпълнение на Програмата (писмо с наш Вх. № 
520/23.01.2020 г.). 

 

  



УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И 

ПОСТДОКТОРАНТИ“ 

Разработени от Министерството на образованието и науката с цел постигане на 

устойчиви резултати по програмата, в сила от м. януари 2020 г. 

 

1. Организациите - бенефициенти по Националната програма (НП) „Млади 

учени и постдокторанти“ преразпределят получените по нея средства между 

структурни си звена по правила и критерии, разработени и приети с решение 

на ръководните им органи. Правилата и критериите трябва да отчитат 

приноса на всяко структурно звено към общата научна продукция на 

бенефициента, както и да отразяват конкретната им научна специфика и да 

допринасят за постигането на индикаторите на програмата. 

2. Във всяко структурно звено на бенефициентите, получили средства по 

програмата се сформира комисия, която задължително включва и 

представители на младите учени и докторантите. Комисията разработва 

механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които ще 

участват в програмата и определя броя и размерите на възнагражденията за 

младите учени и постдокторантите.  

3. Решенията на комисията следва да бъдат одобрени от ръководните органи 

на бенефициента - академичното или научното ръководство на 

организацията. 

4. Членовете на комисията нямат право да бъдат назначавани като млади учени 

и постдокторанти по програмата. 

5. С участниците по програмата задължително се сключва трудов договор или 

анекс към вече съществуващ такъв. В документът за назначаване да бъде 

указана продължителността на работното време на участника и изрично да 

се упомене, че назначението и възнаграждението са по програмата. 

6. Не се препоръчва назначаването на участници да бъде с договор за 

извършване на услуга по Закона за задълженията и договорите. 

7. Не се допуска срокът на назначение по програмата да бъде по-кратък от 6 

месеца. Не се допуска работното време да бъде по-малко от 4 часа на ден. 

Документът за назначение влиза в сила от деня на подписването и 

регистрирането му.  

8. Назначените по програмата млади учени трябва да отговарят за целия 

период на назначението си на дефиницията за „млад учен“ разписана в 

ЗННИ, а именно 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. 



9. Назначените по програмата постдокторанти трябва да отговарят на 

дефиницията за „постдокторант“ за целия период на назначението по 

програмата разписани в ЗННИ, а именно учен, който е придобил първа 

образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след 

придобиването й. 

10. Неправомерно предоставените по програмата средства от организациите-

бенефициенти подлежат на възстановяване към МОН в срок най-късно до 

два месеца след поискването им.   

11. В случай на новоназначаване на млади учени и постдокторанти по 

програмата да се обяви конкурс и информацията за него да се публикува 

освен на сайта на организацията-бенефициент и в съответни интернет 

платформи за свободни работни места. Препоръчва се широко 

популяризиране с цел привличането на външни за организацията-

бенефициент млади учени и постдокторанти. 

12. Всички назначени по програмата подписват декларация за липса на двойно 

финансиране, приложение към настоящите указания. 

13. В срок до един месец след предоставяне на средствата за съответната година 

на изпълнение на програмата бенефициентите са длъжни да стартират 

изпълнението й. При забавяне стартирането на програмата в дадено звено на 

организацията -бенефициент повече от два месеца съответното звено се 

задължава да възстанови средствата за всеки месец закъснение.  

14. Организациите-бенефициенти обявяват на интернет сайта си резултатите от 

проведените конкурси и имената на назначените по програмата млади учени 

и постдокторанти в срок до 2 седмици след приключване на конкурсите. 

Линковете към обявите за конкурси и линковете към публикуваните 

резултати се изпращат до МОН на следният електронен адрес: 

k.nikolova@mon.bg  

15. Осигурителните вноски за сметка на работодателя са допустими разходи по 

програмата и са извън възнаграждението на назначеното лице 

 

 

 

Приложения: 1. Отчетна форма за годишен отчет 

                     2.  Декларация за липса на двойно финансиране 
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