
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
„МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“- УАСГ 

 

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА 

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ (МУПД-2) е продължение 
на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади 
учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и 
държавни висши училища (ДВУ). Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на 
Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 
2017 – 2030 (НСРНИ), а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за 
научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят 
България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП). 
Чрез изпълнението й ще се насърчат МУ и ПД към научноизследователска работа и ще 
се подпомогне тяхното кариерно развитие. Като резултат ще се постигне устойчиво 
развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата е 
и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в 
рамките на Инструмента на Рамковата програма на Европейския съюз на научни 
изследвания и иновации (Хоризонт 2020) за подкрепа на политиките, която се отнася за 
насърчаване на МУ и ПД, и подпомагане на развитието на тяхната кариера. 

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на 
висококвалифицирани МУ и ПД, 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 НСРНИ. 
 
СРОК НА ПРОГРАМАТА: до края на 2025 г. 

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.  

 
 

2. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА И ФИНАНСИРАНЕ 

Дейностите по изпълнение на програмата са съгласно Указания за изпълнение 
на Национална програма „Млади учени и посттдокторанти – 2“ , утвърдени със Заповед  
РД09-3450/30.06.2022г. на министъра на образованието и науката акад. Николай 
Денков.  

Националната програма е разделена на два модула – модул „Млади учени“ и 
модул „Постдокторанти“. Разпределението на средствата по двата модула става от 
организацията бенефициент, като за изпълнението на модул МУ се отделят най-малко 
50% от предоставените средства, а за модул ПД – най-малко 20%.  
За изпълнение на първия етап на програмата УАСГ  е получил 69 619 лв.  



Съгласно изискванията на програмата във всяка организация бенефициент, 
получила средства по програмата, се сформира комисия, която разпределя получените 
по програмата средства към структурните си звена и разработва механизъм и правила 
за прозрачен конкурсен подбор на кандидатите. Решенията на комисията се одобряват 
от ръководните органи на организацията бенефициент. Финансирането и броят на 
подпомогнатите МУ и ПД в отделните структурни звена се определят от тях и се 
утвърждават от комисията на организацията бенефициент. 

 
3. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

 
3.1.  МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“ 

 
Специфичната цел на този модул са привличането и задържането на 

перспективни млади хора за научноизследователска работа, както и увеличаване броя 
на младите учени в страната чрез осигуряване на по-привлекателни възнаграждения. 

 
"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 ѝ. 

 
3.1.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
 
1. По време на участието си в Програмата кандидатите трябва да отговарят на 

определението за МУ. 
2.  Кандидати по този модул могат да:  

• са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които 
отговарят на условието за млад учен; 

• заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с 
минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов 
договор в организацията бенефициент; 

• са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов 
договор в организацията бенефициент; 

• са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна 
подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на 
кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов 
договор в нея; 

• са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад 
учен и са на трудов договор в организацията бенефициент. 

 

Допустими разходи за стимулиране на МУ - за месечни възнаграждения – 
средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни 
възнаграждения на новоназначени МУ, така и за допълнителни месечни 
възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент МУ, както следва: 

• за месечни възнаграждения на новоназначени МУ – не по-ниско от 1200 
лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодател.  



• за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени МУ – не по-
ниско от 300 лв. и не по-високо от 800 лв., с включени средства за 
осигуровки за сметка на работодател. 

• за изпълнение на научноизследователските задачи (до 20% от цялата 
сума на гранта) – за командировки, закупуване на материали, консумативи, 
специализирано оборудване, информационни продукти, компютри, 
принтери и др. 

 
3.1.3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ:  
 

• Заявление за участие в конкурса (по образец); 

• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни 
интереси; 

• Автобиография;  

• Сканирано копие на диплома за придобита първа ОКС «магистър»;  

• Списък с резултати от научноизследователска дейност – публикации,  
участия в научни конференции, участия в изследователски проекти, 
научни специализации; 

• Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата подкрепено 
от научния ръководител (до 2 стр.) 

• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по 
негова преценка. Награди или грамоти. 
 

 

3.2. МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“ 
 
Специфичната цел на този модул е както да стимулира млади учени с 

придобита образователна и научна степен „доктор“ да провеждат висококачествена 
изследователска дейност в български ДВУ и НО, така и да повиши научното ниво на 
организациите-бенефициенти.  

Посредством участието си в Програмата постдокторантите ще натрупат по-голям 
изследователски опит и компетентност, ще развият по-високо ниво на 
самостоятелност, с което ще се повиши тяхната квалификация. Това ще им даде 
възможност да развият по-високо ниво на независимост, да усъвършенстват 
техническите си умения и да фокусират изследователските си интереси.  

От друга страна, Програмата ще допринесе за трансфер на опит и знания към 
организацията бенефициент, за развитие на конкурентни и съвременни научни 
направления и за стимулиране на индивидуалния потенциал за иновации на високо 
ниво като фундаментална стъпка за развитието на устойчива иновационна среда. Така 
ще се създадат по-тесни връзки с други научни организации и висши училища, което 
ще стимулира формирането на мултидисциплинарни колективи.  



 
 
3.2.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
 
1. Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в 

страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните изисквания за 
придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в 
които кандидатстват. 

2. По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на 
определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не 
повече от пет години след придобиването ѝ.   

3. С предимство ще се класират ПД, които са външни за организацията 
бенефициент. В случаите, в които организацията от която мигрират, е ВУ или НО от 
страната, тя трябва да даде съгласие за участие в Програмата, както и да поеме 
ангажименти за  пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му 
място и използване на  освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени.  

4. Допуска се назначаването на ПД на допълнителен договор за работа на 
непълен работен ден в същата организация бенефициент, в която работят.  

5. В този модул задължително се кандидатства с подаване на проектно 
предложение в организацията-бенефициент, 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.  

6. 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. 

 
Допустими разходи за подкрепа на ПД: 
– до 85% за месечно възнаграждение – средствата по модула могат да бъдат 

използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени ПД, така и за 
допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията 
бенефициент ПД, както следва: 

• 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 ПД, служители 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).  

– до 15% от средствата по проекта могат да се използват за мобилност: за 
командировки (пътни, дневни и квартирни), теренна работа, заплащане на такси за 
правоучастие в научни форуми. 

– до 25% от средствата по проекта могат да се използват за материали и 
консумативи, необходими за осъществяване на научните изследвания в приемащата 
организация-бенефициент; 



– При назначаване на ПД от друга държава или от друго населено място от това 
на организацията бенефициент се отпускат допълнително до 1000 лв. месечно за 
квартирни разходи. 

 
3.2.2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ:  
 

• Заявление за участие в конкурса (по образец); 

• Автобиография; 

• Сканирано копие на диплома за получена ОНС “доктор”; 

• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни 
интереси;  

• Подробен проект (до 10 стр.), който 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; 

• Списък с резултати от научноизследователска дейност – публикации,  
участия в научни конференции, участия в изследователски проекти, 
научни специализации; 

• Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата подкрепено 
от приемащия научния ръководител/зав. секция/лаб. 

• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по 
негова преценка. Награди или грамоти. 

 
Средствата по Националната програма не могат да се използват за идентични 

дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално 
финансиране, както и други донорски програми. 

 
 

4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

• Документите за кандидатстване и в двата модула се подават на хартиен 
(един екземпляр) и на електронен носител в деловодството УАСГ.  

• Документите на кандидатите се подават на български или английски 
език. 

• Документите на кандидати от чужбина за участие в модул 
Постдокторанти се изпращат  на ел. адрес: umo_adm@uasg.bg ,  като  
предварително е установена връзка със звеното, в което  ще се осъществи 
проекта.  

• Срок за подаване на документи в деловодството  – 30.09.2022г. 

• Срок за оценка на кандидатите – 1 месец след приключване на срока за 
подаване на документи. 

 

mailto:umo_adm@uasg.bg

