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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА  

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“  

в Университет по архитектура, строителство и геодезия  
 

Чл. 1. (1) Настоящите правила имат за цел да опишат процедурите и механизмите за 

изпълнение на дейностите по кандидатстване, оценка, класиране и финансиране за участие в 

конкурса по Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2“  (наричана по-долу 

„Програмата“) в УАСГ.  

(2)  Чрез настоящите правила се описват сроковете и процедурите за 

кандидатстване, оценка, класиране и разпределение  на средствата по подадените проектни 

предложения.  

Чл. 2. (1) Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ има за 

цел привличането и задържането на талантливи млади хора за научноизследователска работа 

и въвеждането на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в 

Европейското научноизследователско пространство. Програмата се предвижда да се 

изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца: I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г. и 
II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г. 

(2)  Основните индикатори за изпълнение на програмата са:  

1. увеличаване на броя на перспективните млади учени и постдокторанти;  

2. брой публикации в индексирани и реферирани издания с участието на млад 

учен и/или постдокторант;  

3. брой заявки за патенти и регистрирани патенти с участието на млади учени 

и постдокторанти;  

4. брой подкрепени млади учени;  

5. брой финансирани грантове на постдокторанти. 

Чл. 3. (1) Администрирането на програмата се извършва от  комисия, назначена със 

заповед на ректора на УАСГ. Комисията се състои от петима членове, както следва: 

председател – заместник-ректора по НПД, двама представители на хабилитираните 
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преподаватели от УАСГ и двама  представители на нехабилитираните преподаватели в УАСГ, 

които не отговарят на условията на настоящата Програма.  

(2)  Съставът на комисията  се определя по предложение на заместник-ректора 

по НПД, като членовете на комисията се избират така, че в нея да има представител  на всеки 

един от факултетите в УАСГ. Съставът на комисията може да се актуализира ежегодно. 

Чл. 4. (1)  Общи условия за допустимост: 

1. В конкурса могат да участват български и чуждестранни млади учени и 

постдокторанти, работещи в УАСГ и такива извън структурата на  Университета, които 

изпълняват условията за допустимост.  

2. Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за 

длъжността, която ще заемат по научната област и/или професионалното направление, в което 

кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав на Р България и 

Правилника за прилагането му при кандидатстване за модула „Млади учени“. 

3. В конкурса могат да участват български и чуждестранни учени 

постдокторанти, работещи в УАСГ и такива извън структурата на Университета, които 

изпълняват условията за допустимост. Те трябва да покриват минималните национални 

изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научната област на УАСГ при кандидатстване 

за модула „Постдокторанти“. 

(2)  Условията за допустимост на кандидатите за модул „Млади учени“ са: 

1. Кандидатите да са редовни докторанти  и извършват преподавателска 

и/или  научноизследователска дейност в УАСГ след придобиване на първа ОКС "магистър", 

но не повече от 10 години след придобиването, като за начална дата на отчитане на срока от 

10 години се счита датата на протокол от защита на дипломна работа или успешно положен 

държавен изпит. 

2. Кандидатите могат да заемат академична длъжност „асистент“ или 

„главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов 

договор в УАСГ. 

3. Кандидатите могат да са докторанти, отчислени с право на защита и да са 

назначени на трудов договор в УАСГ. 

4. Кандидатите могат да са докторанти в задочна форма на обучение или 

такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на 

кандидатстване в УАСГ и са назначени на трудов договор. 

5. Кандидатите могат да са специалисти с висше образование, да отговарят 

на условието за млад учен (т.1.) и са на трудов договор в УАСГ. 

6. Кандидатите могат да са новоназначени по Програмата в УАСГ при 

условие, че отговарят на изискванията по т. 1.  

7. Кандидатите за модул „Млади учени“ трябва да отговарят на 

определението „млад учен“ за целия период на участието си в програмата при евентуално 

одобрение за съответната година. 

(3)  Условията за допустимост на кандидатите  за модул „Постдокторанти“ са:  

1. Кандидатите да са придобили първа ОНС "доктор" и по време на 

участието им в Програмата да са изминали по-малко от 5 години след придобиването ѝ. Този 

срок се отчита от датата на протокола от защита на дисертационен труд. 

2. С предимство  ще се класират постдокторанти, които са външни за УАСГ, 

като в организацията, от която мигрират, е Висше училище или Научна организация от 

страната, тя трябва да даде съгласие за участие в Програмата,  като поеме ангажимент за 

пускане на  кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и използване на 

освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени. 
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3. Допустимо  е назначаването на кандидата за позицията „Постдокторант“ 

автоматично да преминава от първи във втори етап на Програмата (2024 г. – 2025 г.) без 

конкурс, за да довърши работата по научното си изследване. Това е възможно, ако при 

кандидатстването за първи етап Проектното предложение е предвидено да бъде със срок до 

максимум 24 месеца за двата етапа и ако кандидатът продължава да отговаря на условията за 

„Постдокторант“. В този случай информацията за срока на изпълнение на Проектното 

предложение е задължителна още на етап кандидатстване. 

4. Постдокторанти, които в момента са на трудов договор в УАСГ се 

допуска да бъдат  назначени на допълнителен договор за работа на непълен работен ден.  

5. Кандидатите за модул „Постдокторанти“ трябва да отговарят на 

определението „постдокторант“ за целия период на участието си в програмата. 

 

(4)  Допълнителни изисквания и условия: 

1. Непълен комплект документи или подаването им след установените 

срокове води до недопускане за участие в конкурсната надпревара. 

2. Невярно подадена информация води до недопускане в конкурсната 

надпревара. 

3. 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. 

Чл. 5. (1) Разпределението на средствата между факултетите се прави  по 

предложение на заместник-ректора по НПД на основание на решение на Комисията, взето след 

приключване на кандидатстването по Програмата в УАСГ и оценяване на проектните 

предложения на кандидатите, съгласно Карта за оценка на проектните предложения 

(Приложение № 1) и прилагане на Методиката за разпределяне на средствата по факултети за 

Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ в УАСГ (Приложение № 2).  

(2)  Методиката за разпределение на средствата включва отчитане на броя на 

публикациите, индексирани в Scopus и Web of Science, за предходните 3 години за всеки 

факултет, като броят на публикациите се дели на броя на научноизследователския състав, 

назначен на трудов договор за съответния факултет. Полученият коефициент служи за 

разпределяне на  средствата по факултети, съгласно Методиката за разпределяне на средствата 

по факултети за Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ в УАСГ 

(Приложение № 2). 

(3)  Комисията провежда процедурата за подбор на кандидати по документи и 

оценява кандидатите по обективни показатели, включени в Карта за оценка на проектните 

предложение (Приложение № 1). 

(4)  До участие в класирането се допускат кандидатите, оценени с най-малко 15 

(петнадесет) точки, които са разпределени както следва: 

1. Оценка на научната стойност на предлагания проект – не по-малко от 6 

(шест) точки; 

2. Оценка на изпълнението на проекта  – не по-малко от 8 (осем) точки; 

3. Оценка на научния опит на изследователя  – не по-малко от 1 (една) точка. 

(5)  Класирането се прави по низходящ ред съобразно получените точки от 

Карта за оценка на проектните предложения (Приложение № 1). 

(6)  При неусвояване на средства от даден факултет, неусвоените средства се  

разпределят от комисията между останалите факултети, спазвайки Методиката за 
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разпределяне на средствата по факултети за Национална програма „Млади учени и 

постдокторанти – 2“ в УАСГ (Приложение № 2).  

(7)  В зависимост от средствата по Програмата и броя на одобрените  с проектни 

предложения кандидати, Комисията прави предложение до ректора на УАСГ за класиране и 

финансиране на кандидатите. Окончателното разпределение на средствата се утвърждава със 

заповед на ректора. 

Чл. 6. (1) В срок от един месец след приключване на периода на финансиране всеки 

от участниците изготвя отчет до председателя на Комисията по чл. 3, в който показва 

изпълнението на предварително заявените очаквани резултати, които са индикатори за 

изпълнение на програмата, като към отчета приложено се представя съответният 

доказателствен материал. 

(2)  Комисията по ал. 3 разглежда представените отчети по ал. 1и при 

неизпълнение на планираните резултати получените суми като възнаграждения подлежат на 

възстановяване, съгласно условията на сключения с младите учени или постдокторанти 

трудов договор/допълнително споразумение. 

Чл. 7. Контролът по цялостното администриране на програмата се извършва от 

ректора на УАСГ. Председателят на комисията по ал. 3 веднъж годишно представя на ректора 

отчет за работата на комисията. 

 

        Вносител:  

доц. д-р арх. Гичка Кутова, 

Зам.-ректор по научна и приложна дейност 

 


