
 

УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ" 
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З  А  П  О  В  Е Д 
               

№ РД-212 

гр. Бургас, 21.07.2022 г. 
 

На основание: 

• Решение №206/07.04.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална програма (НП) 

„Млади учени и постдокторанти – 2“; 

• Заповед №РД09-3450/30.06.2022 г. на Министерство на образованието и науката относно 

указания за изпълнение на НП „Млади учени и постдокторанти – 2“; 

• Писмо с Изх. №0901-90/05.07.2022 г. на Министерството на образованието и науката за 

стартиране на изпълнението на НП „Млади учени и постдокторанти – 2“ 
             

    ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

Състав на Комисия за разработване на Методика за разпределение на средствата, получени 

по НП „Млади учени и постдокторанти -2” между структурните звена на университета, както и за 

актуализиране на Вътрешни правила за определяне на броя и размерите на допълнителните 

възнаграждения за млади учени и грантовете за постдокторанти и оценяване на НИД, които да 

позволяват прозрачен конкурсен подбор на кандидатите. 

Председател:    Доц. д-р Светлана Желева, Директор НИИ и зам.-ректор по НИД 

       Членове: 1. Проф. д-р Станислав Симеонов, представител на ФТН и ТК 

2. Проф. д-р Евдокия Сотирова, представител на ФОЗЗГ и МК 

3. Доц. д-р Добромир Йорданов, представител на ФОН и КТ 

4. Доц. д-р Румяна Янкова,  представител на ФМ 

5. Доц. д-р Милен Тодоров, представител на ФПН 

6. Доц. д-р Ления Гонсалвеш-Мусакова, представител ЦНИЛ  

7. Доц. д-р Ивайло Беловски, участник по модул „Постдокторанти“ в НП  

               „Млади учени и постдокторанти – 1“ 

8. Доц. д-р Благовеста Мидюрова, участник по модул „Постдокторанти“ в НП  

      „Млади учени и постдокторанти – 1“ 

9. Ваня Манова, представител на НИИ и лице за контакт по НП „Млади учени и  

    постдокторанти – 2” 

10. Тихомир Стайков, главен експерт методология и контрол 

НАРЕЖДАМ: 

В срок до 27.07.2022 г., председателят на Комисията да проведе първо заседание, на което да 

бъде обсъдена Методика за разпределение на средствата по програмата между структурните звена, 

като се отчита приноса на всяко звено към общата научна продукция на университета и броя на 

научноизследователския им състав.  

В срок до 19.08.2022 г., Комисията да представи за одобрение: 

• Методика с критерии за преразпределение на получените средства по НП „Млади учени и 

постдокторанти – 2“ между структурните звена на университета, които да отчитат научната 

специфика на звеното, допринасяща за постигане на индикаторите на програмата в най-голяма 

степен, приноса на всяко звено към общата научна продукция, отразена в базите данни Scopus и 

Web of Science, броя на научноизследователския състав на трудов договор в университета. 

• Актуализирани Вътрешни правила за определяне на броя и размерите на допълнителните 

възнаграждения за млади учени и грантовете за постдокторанти и оценяване на НИД, съгласно 

указанията на НП „Млади учени и постдокторанти – 2“. 

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове на Комисията. Контролът по 

изпълнението на заповедта ще извършвам лично. 

РЕКТОР 

ПРОФ. Д-Р МАГДАЛЕНА МИТКОВА 


