ОБЩИ УСЛОВИЯ
за участие и класиране на кандидатите в НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ в СФ

1. До участие в програмата се допускат кандидати от СФ, които са:
 Придобили са ОКС „магистър“ и отговарят на условията за млад
учен;
 Придобили ОНС „ДОКТОР“ по научни специалности „Икономика и
управление” и „Организация и управление на производството”;
 Представили са в установения срок в кабинет 3235 всички
изискуеми документи, съгласно общите изисквания (https://tusofia.bg/application/3085 ).
2. Всеки допуснат до участие в класирането и подбора кандидат получава
точки по критерии от 1 до 5 в съответствие с предоставения от него
доказателствен материал. Броят на точките по критерии 6 и 7 се
определя с решение на СК /Приложения 2 и 3/.
3. Броят на одобрените кандидати и размерът на възнагражденията се
определя в зависимост от наличните по програмата средства за СФ,
определени от ЦК и разработената от СК методиката за определяне на
месечните възнаграждения на кандидатите /Приложение 4/.
4. Кандидатите се назначават по допълнително споразумение по Чл. 119
от КТ с възнаграждения в размер на сумите им, получени по
методиката от Приложение 4.
5. Размерът на възнагражденията се преразглежда в месеца, в който се
промени броя на кандидатите или сумата на СФ за разпределение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ТОЧКИТЕ ПО КРИТЕРИИ 6
ЗА УЧАСТИЕ ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ
И ПОСТДОКТОРАНТИ“

Броят на точки по критерий 6 се определя като сума от точките по
следните показатели:
1. За получена правителствена награда за научноизследователска и научно
образователна дейност– по 1 т. на брой;
2. За получена университетска награда за научноизследователска и научно
образователна дейност – по 0,5 т. на брой;
3. За заемане на първо, второ или трето място в международни или
национални научни конкурси/състезания – по 1 точка за всяко
състезание/конкурс;
4. За
участия
в
международни
или
национални
научни
конкурси/състезания – по 0,5 точки за всяко състезание/конкурс.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ТОЧКИТЕ ПО КРИТЕРИИ 7
ЗА УЧАСТИЕ ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ
И ПОСТДОКТОРАНТИ“
По критерий 7 могат да се наберат общо не повече от 5 т. Те се
определя като сума от точките по следните показатели:
№

Вид дейност

№
- в научно издание с импакт фактор

1 Брой публикации:

- в научно издание реферирано и
индексирано в Web of Science или Scopus
- в реферирани издания
- Монография/книга

2 Публикувана

- Студия

- университетски
- национален
Участие в
научноизследователски
3
или научно
образователен проект: - международен

- съвместно с бизнеса

Брой точки
2
2,5
1
2,5
1,5
0,3
1

1.5

0,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Методика
за определяне на допълнителното възнаграждение
на кандидатите от СК на СФ
1. Определяне на общия брой точки за всеки кандидат (отчитат се при
определяне на сумата, полагаща се на факултета).
Определят се Като сума от:
 точките на кандидата по критерии 1 до 5 от Приложение 1.
 точките на кандидата по критерий 6 (Приложение 2)
 точките на кандидата по критерий 7 (Приложение 3)
2. Определяне допълнителен брой точки за всеки кандидат за активно участие
в факултетните дейности (осъществяване на допълнителни функции) в
диапазон от 0 до 5 т. по преценка на Комисията.
(тези точки участват само при вътрешното за факултета разпределение
на средствата между кандидатите)
3. Определяне на общия брой точки за всеки кандидат – Тi (сума на 1 и 2)
4. Определяне на стойността на 1 точка - С1 (равна на средствата, получени от
факултета за 1 месец (Cf) разделени на сумата на точките за всички кандидати
от факултета - Tf).
𝐶𝑓
𝐶1 =
𝑇𝑓
5. Определяне на минималния и максималния размер на допълнителното
възнаграждение:
За млади научни работници: min = 200 лв., max = 500 лв.
За постдокторанти: min = 200 лв., max = 600 лв.)
(min
размер
на
допълнителното
възнаграждение
на
постдокторантите се определя от СК, в зависимост от получените от
факултета общи суми)
6. Определяне на сумите за получаване от отделните кандидати - Ci.
𝐶𝑖 = 𝐶1 . Тi

Кандидатите с получени суми под размера на min допустима стойност
отпадат от класиране. Техните суми се заделя за преразпределение.
Превишението над max допустима стойност за кандидатите се също се
заделя за преразпределение.
Така заделените остатъчни средства се сумират и формират размера на
стойността за преразпределение – Cp.
7. Преразпределение на сумите Cp.
Списъкът на кандидатите, на които се преразпределят
остатъчните суми се определя, като общия списък се редуцира с:
- кандидатите, достигнали max допустима стойност
- кандидатите, получили суми под размера на min допустима
стойност.
Преразпределението на Cp се осъществява по формулите:
- определяне на стойността за преразпределение на 1
точка 𝐶𝑝1 :
𝐶𝑝
𝐶𝑝1 =
𝑇𝑝

Където: Тp – сумарен брой точки на кандидатите, на
които се преразпределят остатъчните суми.
- определяне на преразпределената стойност за всеки от
кандидатите 𝐶𝑝𝑖:
𝐶𝑝𝑖 = 𝐶𝑝1 . Тi
Превишението над max допустима стойност за кандидатите се
заделя за ново преразпределение.
Така заделените остатъчни средства се сумират и формират
размера на стойността за ново преразпределение – Cpн.
8. Второ преразпределение.
Използва се само когато са останали неразпределени суми – Cpн.

(Стъпка 8 се повтаря до пълното преразпределение на всички остатъчни
суми.)
---------------------Размерът на възнагражденията се преразглежда в месеца, в който се
промени броя на кандидатите или сумата на СФ за разпределение

