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МЕТОДИКА 

за класиране на кандидатите и определяне на месечните възнаграждения за участие в 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“, във ФА  

1. До участие в програмата се допускат кандидати, които отговарят на следните условия: 

- Отговарят на общите критерии за допустимост по програмата. 

- Придобили са ОКС „магистър“ и/или ОНС „ДОКТОР“ в направление 5.2 „Електроника, 

електротехника и автоматика“ 

- Представили са в установения срок всички изискуеми документи на хартиен носител и 

електронен носител в запечатан плик в кабинет 2340 по указаните правила в Приложение 1. 

2. Всеки допуснат до участие кандидат получава точки по критерии от 1 до 5 в съответствие с 

предоставения доказателствен материал. Броят на точките по критерии 6 и 7 се определя с 

решение на СК, която определя метод за разпределение на максималния допустим брой 

точки. /Приложение 3/. 

2а. Точките по критерий 1 за брой статии се разделят между съавторите само в случай, че повече 

от един от тях е кандидат по програмата във ФА. Разделянето е на основание разделителен 

протокол, който съавторите задължително представят към документите за кандидатстване. 

3. Допуснатите до участие кандидати се класират по низходящ ред на полученият общ брой 

точки за двете категории по отделно, съгласно критериите приети на АС на ТУС от 

28.11.2018 г.  

4. Размерът на възнагражденията за класираните от ЦК кандидати се определя в зависимост от 

наличните по програмата средства за ФА, определени от ЦК и както следва: 

- За новоназначени млади учени –  до 900 лв. /8 часов работен ден, 5 дневна работна седмица/. 

- За млади  учени, които са на щат към ТУ-София – до 500 лв./месец на база 8 часов работен 

ден. 

- За постдокторанти – до 3 000 лв./месец на база 8 часов работен ден. 

Забележка: В размера на възнагражденията са включени и осигуровките за сметка на 

работодателя – 19,02 %. 

5. СК взима финално решение за размера на възнагражденията и работните часове, които са 

съобразен с наличните средства за ФА и възможностите на кандидатите. СК предлага за 

назначаване само кандидати, за които преценява че ще изпълнят индикаторите за резултат на 

програмата въз основа на представените от кандидатите документи при кандидатстване. 

 

Методиката е приета на заседание на СК на ФА с Протокол 1/5.12.2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИЪСК СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ 

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И 

ПОСТДОКТОРАНТИ“ ВЪВ ФА 

 

1. Заявление по образец с коректно попълнение изискуеми данни за кандидата 

2. Копие от диплома за придобита ОКС „магистър“ /за млади учени/ или ОНС ‚ДОКТОР‘ /за 

постдокторанти/ 

3. Доказателствен материал по критериите от т.1 до т.6 от критериите за избор по програмата, както 

следва: 

- По т.1 – списък с публикациите, разделен в 3 секции (в научно издание с IF или SJR, в 

научно издание реферирано и индексирано в Web of Science или Scopus и  в реферирани 

издания) като към всяка изброена публикация се допълни и уеб-адрес на 

списанието/сборника, в който е публикувана. Ако е налице хипотезата за съавторство от 

методиката, се представя и разделителен протокол за всяка статия. Годишника на ТУ-София 

се приема за реферирано издание. 

- По т.2 - списък с цитиранията в Web of Science или Scopus, като към всяка изброена, 

цитирана публикация се допълни и уеб-адрес на списанието/сборника, в който е цитиращата 

публикация.  

- По т.3 – копие от заявка/удостоверение за патент, полезен модел, обект на интелектуална 

собственост 

- По т.4 – списък с монографии и/или студия авторски книги и/или  книги в съавторство. 

Задължително за всеки изброен труд се представя и копие на корицата, анотацията и датата 

на издаване. Авторефератът на дисертационен труд за придобиване на ОНС „ДОКТОР“ се 

счита за монография. Всеки учебник или учебно пособие (ръководство) се счита за книга. 

- По т.5 – списък с научноизследователски проекти, в които кандидата е участвал, разделен на 

секции -  университетски, национален, международен,  съвместно с бизнеса. За всеки тип 

проект кандидатът отбелязва дали е ръководител или член на колектива и представя копие 

на заглавната страница, анотацията, списък на колектива и датата на подписване/ 

приключване на проекта 

- По т.6 – списък с получени награди, грамоти и други материали за научни постижения, 

подкрепени с копия на съответния документ. 

4. По критерий 7, в обем на до 2 страници, кандидатът представя план за действие в периода, в 

който ще получава допълнително възнаграждение, който трябва да включва: 

- Очакван брой подадени за публикуване материали към списания или сборници индексирани 

в SCOPUS и/или WoS. 

- Очакван брой подадени за публикуване материали в списания с IF или SJR 

- Очакван брой подадени заявки за патенти 

5.  Обосновка за съответствие на бъдещата научно-изследователската дейност на кандидата с 

приоритетните области на ИСИС и целите, поставени в НСРНИ 2017 – 2030 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ ПО КРИТЕРИИ 6 И 7 ЗА УЧАСТИЕ ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА 

ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ ВЪВ ФА 

1. Максималният брой точки по критерий 6 се разпределя, както следва: 

- За заемане на първо, второ или трето място в международни или национални научни 

конкурси/състезания – по 1 точка за всяко състезание/конкурс. 

- За участия в международни или национални научни конкурси/състезания – по 0,5 точки за 

всяко състезание/конкурс. 

2.  Максималният брой точки по критерий 7 се разпределя, както следва: 

- По 0,5 точки за всеки планиран за подаване за публикуване материал към списания или 

сборници индексирани в SCOPUS и/или WoS, но не повече от 1  точка. 

- По 0,75 точки за всеки планиран за подаване за публикуване материали в списания с IF или 

SJR, но не повече от 1,5 точки. 

- По 1 точка за всяка планирана за подаване заявка за патент, но не повече от 2 точки. 

- До 1 точка за съответствие на бъдещата научно-изследователската дейност на кандидата с 

приоритетните области на ИСИС и целите, поставени в НСРНИ 2017 – 2030. 

 

 

 


