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Методика за преразпределение на получените средства по НП 

„Млади учени и постдокторанти - 2“ между структурните звена на 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

 
I. Общи положения 
Общият индикативен бюджет на НП „Млади учени и постдокторанти - 2“ 

(Програмата) е 15 000 000 лв. разпределен на два етапа, както следва: 
2022 г. – до 7 500 000 лв.; 
2024 г. – до 7 500 000 лв. 
Финансирането на дейностите по Програмата се извършва със средства, осигурени от 

средствата за изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 
2017 - 2030 в централния бюджет, които се предоставят чрез бюджета на Министерството 
на образованието и науката (МОН) на бенефициентите – публични научни организации и 
държавни висши училища. 

Получените по Програмата средства за Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ (на 
стойност 80 224 лв. за всеки етап, https://web.mon.bg/upload/31501/spisak-NP_MU-PD-
2_040702022.pdf ) се разпределят съгласно изискването на програмата – за модул „млади 
учени“ (МУ) се отделят най-малко 50% от получените средства, а за модул 
„постдокторанти“ (ПД) най-малко 20% от общата сума на предоставените средства.  

За всеки модул средствата се преразпределят между структурните звена съгласно 
индекса на интензивност на научна дейност, който отчита приноса на всяко структурно 
звено към общата научна продукция на Университета и броя на научноизследователския 
състав, назначен на трудов договор към края на 2021 г. по информация, получена от 
НАЦИД. Допълнителни критерии могат да бъдат показатели, които отчитат конкретната 
научна специфика на звената и допринасят за постигане на индикаторите на Програмата в 
най-голяма степен.  

Преразпределението на средствата към структурните звена на Университета по 
отделните модули се извършва след оценка и класиране на кандидатите по поканата/обявата 
за МУ и ПД за съответния етап.  

II. Разпределение на средствата между структурните звена на университета 
Основните звена на Университета (факултети и колежи) се групират в следните 

структурни звена: 
– Факултет по технически науки и Технически колеж; 
– Факултет по природни науки; 
– Факултет по обществени науки и Колеж по туризъм; 
– Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж; 
– Факултет по медицина; 
– Научноизследователски институт. 
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Всяко структурно звено сформира своя комисия, Структурна комисия, (СК) (за 
Научноизследователския институт УК), която приема и обработва заявленията на 
кандидатите, съобразно делегираните им права. След оценка на подадените от кандидатите 
данни СК предоставят на УК информация за: 

– Брой кандидати по двата модула МУ и ПД и съответния брой точки от оценката 
на кандидатите; 

– Предложение за процентно разпределение на средствата по двата модула, прието 
с решение на факултетен съвет на структурното звено.  

Средствата по двата модула за съответното структурно звено (ССЗi) се определят в 
зависимост от резултата по следната формула: 

ССЗi = СУАЗ х Ki, 
където СУАЗ – общите средства на Университета за съответния етап на програмата, а Кi – 
коефициент (индекс),  отчиташ приноса на всяко структурно звено към общата научна 
продукция на Университета и броя на научноизследователския състав. 

Средствата, които УК отпуска на структурните звена (ССЗi) се разпределят между 
кандидатите, въз основа на предложеното от факултетния съвет на структурното звено и 
утвърдено от УК решение за процентно разпределение на средствата по двата модула.  

III. Пресмятане на коефициента, отчиташ приноса на структурното звено към 
общата научна продукция на Университета 

Въз основа от информацията по критериите и показателите за наблюдение и оценка 
на научноизследователската дейност за Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за 
предходната година УК изготвя информация по структурни звена за обща научна оценка на 
всяко звено и брой изследователи на трудов договор.  

Общата научна оценка на структурното звено се отнася спрямо броя изследователи и 
се нормира към единица. Получения коефициент (Кi), представлява приноса на всяко 
структурно звено към общата научна продукция на Университета. 

 
Настоящата методика е приета на заседание на АС, протокол №46/09.09.2022 г. 

 
 
Технически секретар:      Секретар: 

 
/гл.ас. д-р Ваня Георгиева-Пулева/   /доц. д-р Ж. Михайлова/ 

 


