
ПОКАНА 
за кандидатстване по модул „Постдокторанти”  

от НП „Млади учени и постдокторанти-2”  

 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас стартира прием на документи за модул 

„Постдокторанти“ (ПД) по НП „Млади учени и постдокторанти-2” (НПМУПД-2) 

 

Условия:  

1. Кандидатите трябва да отговарят на определението за „постдокторант”:   

–  учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след 

придобиването ѝ (денят, в който дисертационният труд е защитен успешно).  

Условието е валидно за целия период на участието в програмата – до 1 декември 2023 г. за 

първи етап, до 1 октомври 2025 г. за втория етап. 

2. Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната 

или в чужбина. 

3. Кандидатите могат да бъдат и външни за Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-

Бургас, като в този случай представят писмено съгласие на ВУ или НО в страната, от 

която мигрират за участието им в програмата и ползване на неплатен отпуск за периода на 

назначение по програмата като ПД в университета в случай на одобрение, при запазване 

на щатното им място. 

4. Кандидатите за ПД от университета, които отговарят на по-горните изисквания и в 

случаите на одобрение, могат да бъдат назначавани по програмата като ПД на 

допълнителен договор за работа на непълен работен ден в структурното звено, в което 

работят. 

5. Кандидатите по модул ПД задължително подават проектно предложение, което 

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 на планираните средства.  

Предложението се подава на български и/или английски език, в съответствие с 

разработения от университета образец (Приложение 2/Annex 2 от Вътрешни правила за 

определяне на броя и размерите на допълнителните възнаграждения за млади учени и 

грантовете за постдокторанти по НПМУПД-2). 

Срокът за изпълнение на проектното предложение е до 12 месеца с възможност за 

продължение през втория етап на Програмата, но не повече от общо 24 месеца в периода 

на изпълнение на НПМУПД-2. 

6. Кандидат по модул ПД преминава от първи във втори етап на програмата без конкурс, 

за да довърши работата по научното си изследване, след одобрение на отчета за 

извършената до момента работа, ако при кандидатстването през първия етап е предвидена 

продължителност максимум 24 месеца, и ако той продължава да отговаря на 

определението за „постдокторант“. 

7. Кандидатите за участие в модул ПД могат да бъдат, както български, така и чужди 

граждани. 

8. Кандидатите, които отговарят и на двете определения за МУ и ПД  могат да 

кандидатстват само по едната процедура. 

Необходими документи за участие в конкурса по модул „Постдокторанти“: 

1. Заявление за участие в програмата (свободен текст). 



2. Сканирано копие на дипломата за „доктор“.  

3. Доказателства, че кандидатът извършва научноизследователска дейност: 

– автобиография с приложения (списък на публикациите, списък на проектите, с 

участието на кандидата, списък на участията в научни прояви, всички описани детайлно 

по години за цялата научна кариера); 

– трудови договори; 

– дипломи за квалификация и обучения. 

4. Проект по образец (Приложение 2/Annex 2 от Вътрешни правила за определяне на броя 

и размерите на допълнителните възнаграждения за млади учени и грантовете за 

постдокторанти по НПМУПД-2) 

 

Документите се подават в „pdf” формат на имейл: sgenieva@btu.bg  

Конкурсната програма стартира на 14 септември 2022 г. и приключва в 17.00 часа (местно 

време) на 30 септември 2022 г.  

Подробна информация е налична на следния линк:  

https://www.btu.bg/index.php/nauchnoizsldm/national-program-young-scientist-m  
 

или 

 

https://uniburgas.bg/index.php/bg/naucna-dejnost-m-bg/nacionalna-naucna-programa-mladi-

uceni-i-postdoktoranti-m-bg 
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