
 

МЕХАНИЗЪМ И ПРАВИЛА ЗА ПРОЗРАЧЕН КОНКУРСЕН ПОДБОР НА 

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

„МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ 

В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 

 

1. Настоящият документ регламентира механизма и правилата за прозрачен конкурсен 

подбор на кандидатите за участие в Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в 

Технически университет - Габрово. 

2. Всички дейности и процедури, включително такива, които не са изрично описани в 

настоящия документ и приложенията към него, се извършват при спазване на предписанията в 

Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, приета с РМС № 206/07.04.2022 г., на 

Указанията за изпълнение на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, утвърдени 

със заповед на Министъра на образованието и науката №РД09-3450/30.06.2022 г. и на Правилата 

за работа по Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ в Технически 

университет – Габрово. 

3. Разпределението на средствата между основните звена се извършва съобразно  критерии, 

които отчитат приноса на звеното към общата научна продукция на ТУ – Габрово и броя на 

научноизследователския му състав, назначен на трудов договор, като отразяват конкретната 

научна специфика на звената и допринасят за постигането на индикаторите на Програмата в най-

голяма степен.  

4. Конкурсният подбор се осъществява от комисия, назначена със заповед на Ректора. В 

заповедта се определя и съставът на подкомисиите по основни звена. 

5. Съставът на всяка подкомисиите се предлага от съответното основно звено. Членовете 

на подкомисиите, които отговарят на условията за млади учени и постдокторанти нямат право да 

участват в Програмата в ТУ - Габрово. 

6. Подкомисиите извършват дейности по Програмата само в рамките на основното звено, 

което ги е излъчило, в това число подготовка и провеждане на конкурсите, вкл. изготвяне на 

обявите и критериите за оценяване, изготвяне на класиране, иницииране сключването на 

договори с одобрените кандидати, проследяване изпълнението на задачите и организиране на 

отчитането на бенефициентите. 

7. Подкомисиите провеждат отделни конкурсни процедури за финансиране по двата 

модула. При наличие на неусвоени средства след провеждане на конкурсите по двата модула се 

допуска обявяване на допълнителни конкурсни процедури. 
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8. При провеждане на конкурсите по звена се прилага принципът на широко 

популяризиране с цел привличане на външни за Университета бенефициенти. 

9. Подкомисиите публикуват електронни обяви за провеждането на отделни  конкурсни 

процедури за млади учени и постдокторанти по основни звена на сайта на Университета. 

10. Подкомисиите задължително подготвят обявите за постдокторантите и на английски 

език и ги публикуват в електронния портал Euraxess чрез контактното лице за Euraxess (Светлана 

Димитрова, svetlana@fmi.uni-sofia.bg). 

11. Подкомисиите извършват оценка и класиране на кандидатите в съответствие с 

Указанията за изпълнение на Програмата.  

12. Председателите на подкомисиите внасят за разглеждане от комисията предложенията 

на съответното основно звено за размера на финансирането и броя на подпомогнатите млади 

учени и постдокторанти. 

13. Комисията утвърждава финансирането и броя на подпомогнатите млади учени и 

постдокторанти в отделните звена по предложение на подкомисиите, като следи разпределението 

на средствата между двата модула да се извършва при спазване на изискването в да бъдат 

отделени 55% от средствата за изпълнение на модул Млади учени и 45% от средствата за модул 

Постдокторанти. 

14. Комисията взема решения с гласуване. 

15. Решенията на комисията се одобряват от Академичния съвет.  

16. В срок до 2 седмици от утвърждаване на класирането от Академичния съвет на 

електронната страница на Университета се публикува информация за класираните участници в 

съответствие с изискванията за защита на личните данни. 

 

Механизмът и правилата за прозрачен конкурсен подбор на кандидатите за участие в 

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ са утвърдени с решение на Академичния 

съвет от 25.10.2022 г, Протокол № 3. 
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До  
………………………… 
Декан на Факултет……………………. 
към Технически университет - Габрово 

 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

От  
(име, презиме, фамилия) 

 
 

 
УВАЖАЕМА/И……………………., 
 
Моля да бъда допуснат(а) до участие в обявения от Факултет--------------/ТК- Ловеч конкурс 

за финансиране на научноизследователската дейност на млади учени и постдокторанти, в 
изпълнение на първия етап от Националната програма „Млади учени постдокторанти – 2“. 
 
Позицията, за която кандидатствам, е:  
 
 млад учен      постдокторант  

 
Към момента на подаване на заявлението съм в установени трудови правоотношения с ТУ - 
Габрово: 
 
 да        не 
 
Датата на придобиване на първата ми ОКС „магистър“ е: ............................... 
 
Датата на придобиване на първата ми ОНС „доктор“ е: ............................... 
 
 
Прилагам следните документи: 
 
За млад учен: 
• Заявление за участие в конкурса (по образец) 
• Декларация (по образец) 
• Автобиография; 
• Диплома за завършено висше образование; 
• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси; 
• Описание на досегашната научна работа на кандидата; 
• Списък с публикации и проекти, в които е участвал (ако е приложимо); 
• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата. 
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За постдокторант: 

 

• Заявление за участие в конкурса (по образец) 
• Декларация (по образец) 
• Автобиография; 
• Диплома за придобита ОНС „доктор”; 
• Мотивационно писмо, включващо и информация за областта на научни интереси;  
• Проект (до 10стр.), 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. Предложението 
се подава на български и/или на  английски език;  
• Описание на досегашната научна работа на кандидата;  
• Списък с публикации и проекти, в които е участвал;  
• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Дата: ………………...  Подпис на заявителя: …………………………….  

(име, фамилия, подпис) 
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Декларация 

 

Във връзка избягване на двойно финансиране и прозрачен подбор по Национална програма 
„Млади учени и постдокторанти – 2“, приета с решение № 206/07.04.2022 г. на Министерския 
съвет. 

 

Аз, долуподписаният, 

 
(акад. длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия) 

 
в качеството си на назначен по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ 

в периода …………………………………………, декларирам, че: 
1. Изпълняваните от мен дейности по програмата не са финансирани и не се предвижда да 

бъдат финансирани от други източници, включително и по процедури: „Изграждане и 
развитие на центрове по компетентност“, „Изграждане и развитие на центрове за 
върхови постижения“, Национални научни програми, както и други национални 
източници или източници от чужбина. 

2. Не съм член на комисия участвала в подбора и назначението на участниците по 
Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 
Наказателния кодекс. 

 
 

 
Дата:  _________  Декларатор:  _________________________  

(име, фамилия, подпис) 
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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Собствено име, Презиме, Фамилия 
[Всички полета не са задължителни. Премахнете всяко празно поле.] 

  

 Държава, град, пощенски код, улица/квартал, номер, вход  

 Телефон     Мобилен телефон        

 E-mail  
Уеб-сайт   

Социална мрежа/чат Потребителско име   

Пол Въведете пол | Дата на раждане дд/мм/гггг | Националност Въведете националност/и  
 

 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ    

[Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната.]  

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

[Добавете отделен параграф за всеки курс на обучение, който сте завършили, като започнете с последния.] 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

[Премахнете всички празни полета.] 

 

 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ 

ДЛЪЖНОСТ 
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ 

ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА 
КОЕТО КАНДИДАТСТВАТЕ 

ЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ 

Посочете позиция, за която кандидатствате / длъжност / 
предпочитана длъжност / етап на обучение, за което 
кандидатствате / лично изявление (премахнете излишните 
полета от лявата колонка) 

Въведете дати (от - до) Въведете заемана длъжност или позиция 
Въведете името и местоположението на работодателя (ако е приложимо - пълен адрес и уеб-
сайт) 

▪ Въведете основни дейности и отговорности 

Вид на дейността или сферата на работа Въведете вида на дейността или сферата на работа  

Въведете дати (от - до) Въведете придобита квалификация Въведете ниво от 
ЕКР, ако е 

приложимо 
Въведете име на образователната или обучителната институция и нейното местоположение 
(ако е приложимо - държава)  

▪ Въведете списък с основните предмети или придобити професионални умения 

Майчин език Въведете майчин език 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  Самостоятелно 
устно изложение   

Въведете език Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  
 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

Въведете език Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  
 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  
 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 

Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения Опишете Вашите комуникационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити.  
Например: 
▪ добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като мениджър 

продажби 

Организационни / управленски Опишете Вашите организационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити.  Например: 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ   

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

 
  

умения ▪ лидерство (в момента съм отговорен/на за екип от 10 души) 

Професионални умения Опишете Вашите професионални умения, които не са описани по-горе. Посочете в какъв 
контекст за придобити.  Например: 
▪ добра работа в процеси по контролиране на качеството (в момента съм отговорен/на за 

качество на одита) 

Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията Комуникация Създаване на 

съдържание Сигурност Решаване на 
проблеми 

 Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво 

 Ниво: Основно ниво на владеене  -  Самостоятелно ниво на владеене  -  Свободно ниво на владеене  
 Дигитални  компетенции - Mатрицата за самооценка  

 Въведете име на ИКТ сертификати 

 Опишете Вашите други дигитални компетенции. Посочете в какъв контекст за придобити. 
Например: 
▪ добро владеене на офис пакет (програма за обработка на текс, електронна таблица, 

програма на презентации) 
▪ добри познания на фото софтуер, придобити като любител фотограф 

Други умения Опишете всички други ваши умения, които не са посочени по-горе. Посочете в какъв контекст 
за придобити. Например: 
▪ дърводелство 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Въведете категория, напр.: 
B 

Публикации 
Презентации 

Проекти 
Конференции 

Семинари 
Отличия и награди 

Членства 
Препоръки 
Цитиране 

Курсове 
Сертификати 

Опишете приложими публикации, презентации, проекти, конференции, семинари, отличия и 
награди, членства, връзки. Премахнете неприложимите полета в лявата колона. 
Пример за публикация: 
▪ Как да напишем успешно CV, Ню Асоушиейтид Пъблишърс, Лондон, 2002. 
Пример за проект: 
▪ Нова обществена библиотека. Главен архитект, отговорен за дизайна, конструкцията, 

организиране на търгове и строителен контрол (2008-2012). 

 Въведете списък на приложенията към Вашата автобиография. Например: 
▪ копия на дипломи и сертификати; 
▪ препоръки от работодатели; 
▪ публикации и изследвания. 
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ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в подбора  
за финансиране на постдокторанти 

по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти – 2“ 
от средствата, отпуснати на Факултет……………………. към ТУ- Габрово 

 
 

от  
(трите имена на кандидата) 

 
e-mail:   тел.  

 
 
 
 
Тема на проекта:  

 

 
 

Вид и научна област на планираното научно изследване (моля, отбележете): 
Видовете и областите да се посочат от подкомисиите по основни звена, например: 

 Фундаментално изследване по тема, свързана с ……………………………………………….; 
 
 Приложно изследване в сферата на 

……………………………………………………………………; 
 
 Практико-изследователска дейност в областите: 

………………………………………………………………………. 

 

1. Тематична област от Иновационна стратегия за интелигентна специализация  (ИСИС), 
в която попада проектното предложение (посочете поне една): 

 Мехатроника и чисти технологии    
 Информатика и информационни и комуникационни технологии 
 Индустрия за здравословен живот и био-технологии 
 Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии 
 

2. Приоритетна област на НСРНИ (2017-2030), в която попада проектното предложение 
(посочете поне една): 

 Съвременни енергийни източници и енергийно ефективни технологии   
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 Мехатроника и чисти технологии 
 Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика  терапия, зелени, сини  и еко-

технологии, биотехнологии, екохрани. 
 Опазване  на  околната  среда.  Екологичен  мониторинг.  Оползотворяване  на суровини и би

оресурси. Пречистващи и безотпадни технологии. 
 Материалознание,  нано и квантови технологии. 
 Информационни и комуникационни технологии. 
 Национална  идентичност  и  развитие.  Социалноикономическо  развитие  и  управление 
  
 
3. Описание на проекта (на български език), до 10 стандартни страници: 
 
3.1. Научен проблем:  
3.2. Състояние на изследванията по проблема:   
3.3. Цел на настоящото изследване: 
3.4. Теоретико-методологична рамка:  
3.5. Конкретни задачи и очаквани резултати: 
3.6. Основна библиография: 
 

4. Работна програма и очаквани резултати  
(индикатори на национално равнище https://www.mon.bg/bg/100542) 

1. Публикация в списание с IF или SJR; 

2. Публикация, рефериранa в Scopus или Web of Science; 

3. Заявен за регистриране патент; регистриран патент; 

4. Заявен за регистриране полезен модел; регистриран полезен модел. 

Дейност Срок 
Очаквани резултати 
(публикация, патент, участие 
в научна конференция) 
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КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
Направление: 
Тема на проекта: 
Базова организация: 
Постдокторант: 
Научен ръководител: 

 
 

Критерии за оценка на проектите Оценка на 
рецензента 

Максимален 
брой точки 

Праг за 
класиране 

 

1. Научна стойност на предлагания проект   

15 
 

8 

1.1. Актуалност на научното изследване и прилагане 
на нови решения или нови методически подходи 

  

7 
 

4 

1.2. Обоснованост и реалистичност на поставените 
цели и задачи 

  

8 
 

4 
 

2. Капацитет   

20 
 

10 

2.1. Научен опит на младия учен/пост-докторанта 
(кандидата) – научни публикации, цитати, участии в 
конференции, проекти и др. 

  
8 

 
4 

2.2. Компетенстност на научния ръководител – научни 
публикации, цитати, участия в конференции, проекти 
и др. 

  
8 

 
4 

2.3. Съответствие между компетенциите на 
участниците и проектното предложение 

  

4 
 

2 
 

3. Изпълнение   

20 
 

10 

3.1. Адекватност на работната програма и потенциал 
за продължаване на изследванията и след 
приключване на проекта 

   

    
 

4. Въздействие   

5 
 

2 
 

4.1. Използване и разпространение/внедряване на 
научните резултати 

   

 

5. Степен на съответствие на проектното 
предложение с изискванията на конкурса 

  
5 

 
2 

 

Общ брой точки   

65 
 

32 

Кратък коментар на рецензента на проекта. 
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НАУЧЕН ОТЧЕТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ  

ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ 

Договор №  
  

Тема 
 

 

 

 

Вид на проекта: за постдокторанти 

Име и научна степен: 
 

Основно звено: 
 

 

Изпълнение на проекта по следните показатели: 

1. Съответствие на резултатите с поставените в проекта цели 
2. Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната програма 
3. Обобщение на постигнатите научни резултати от проекта 
4. Разпространение на резултатите:  

• Списък на публикациите в списания, реферирани в международни бази данни (ISI Web 
of Knowledge, SCOPUS или др.) 

• Списък на публикациите в нереферирани списания и сборници 
• Участие в международна конференция с доклад или постерно научно съобщение 
• Участие в национална конференция с доклад или постерно научно съобщение 
• Глава от книга 
• Други форми на разпространение 
 

5. Списък на приложенията към научния отчет 
 
 
 

Дата:   Подпис:  
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ПРИМЕРНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 

Подкомисиите по основни звена определят конкретните критерии поотделно за 
Млади учени и за Постдокторанти 

От 2 до 17 - по показатели Г, Д и Е от Правилника за прилагане на Закона за развитието 
на академичния състав в република България 

 

1. Оценка на проектното предложение.  
2. Публикувана монография 
3. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“  
4. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация 
5. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове 
6. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация 
7. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове 
8. Публикувана глава от колективна монография 
9. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове 
10. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 
11. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране 
12. Участие в национален научен или образователен проект 
13. Участие в международен научен или образователен проект 
14. Ръководство на национален научен или образователен проект 
15. Ръководство на международен научен или образователен проект 
16. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа 
17. Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в 

училищната мрежа  
18. Втора и следваща магистърска степен 
19. Краткосрочна специализация в друга държава след завършената магистратура (до 30 дни) 
20. Дългосрочна специализация в друга държава след завършената магистратура (над 30 дни) 
21. Участие (приет доклад за участие) в конференция в държавата на завършване на 

магистратурата 
22. Участие (приет доклад за участие) в конференция в държава, различна от държавата на 

завършване на магистратурата 
23. Участие в обучителни школи 
24. Награди, грамоти и др. материали за научни постижения  
 

Допълнителни изисквания, изразяващи се в следното: 

- планираните публикации в реферирани научни издания повишават стойността на 
проектното предложение; 

- проектните предложения не могат да дублират извършена вече научноизследователска 
дейност; 

12 
 



- кандидатите, ползвали субсидия предишни години, да са отчели успешно резултатите от 
изследванията си (с убедителни доказателства за извършена изследователска дейност и 
разпространение на резултатите, коректност на отчетените дейности през периода на 
назначението, работата им да е приета без забележки); 

- в случаи, в които кандидатите получат равен брой точки, ще се вземе под внимание дали 
кандидатите са били назначавани по програмата в предишни конкурсни сесии (с 
предимство са кандидатите, които не са ползвали до този момент субсидия по 
програмата). 
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