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ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ––  ССООФФИИЯЯ  

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

по Национална програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ 

 

1. Сумата за разпределение, определена за МУ-София за първия етап (2022-

2023 г.) е в размер на 749 726 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 2021 г. (Показател 1), броя на 

действащите докторанти към 07.07.2022 г. (Показател 2) и броя на 

придобилите научна степен „доктор“ за периода 2016-2021 г. (Показател 3), 

както следва: 
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Среден % 
по 

показатели  
1, 2 и 3 

Размер на 
средствата 

 

 
Медицински факултет 
 

608 201 291 63,74 477 842,87 лв. 

 

 
Факултет по дентална 
медицина 
 

21 17 39 5,11 38 321,15 лв. 

 

 
Фармацевтичен факултет 
 

94 28 43 9,40 70 503,49 лв. 

 

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

121 72 147 21,75 163 058,49 лв. 

 Общо за МУ-София: 844 318 520 100,00  749 726,00 лв.  
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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 изпълнение на Програмата, утвърдени със Заповед № РД09-3450/30.06.2022 

г. на Министъра на образованието и науката. 
 

 

 

 


