
 

 

               

            

            

            

           

 Физическият факултет на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ обявява 

 

К О Н К У Р С 

за финансиране на млади учени и постдокторанти през 2022-25 г. по програмата на 

МОН „Млади учени и постдокторанти - 2“ със средствата, отпуснати на Физическия 

факултет със заповед РД 19–256/20.07.2022  на Ректора на СУ. 

 

ОСНОВНИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Въз основа на Решение на Министерския съвет № 206 от 7 април  за одобряване на 

Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти - 2“, наречена по-долу 

Програмата, и Заповед РД 19–256/20.07.2022 на Ректора на Софийския университет 

„Св. Кл. Охридски“, Физическият факултет на Софийския университет ще разпредели 

средства за подкрепа на млади учени  и постдокторанти по Програмата с краен срок 

на усвояване на средствата: I етап, 18 месеца: 2022-2023;  II етап, 18 месеца: 2023- 

2025 г. 

Съгласно Решението на Министерския съвет, Програмата цели  привличането и 

задържането на млади учени (лица, които извършват научноизследователска и 

научнообразователна дейност във висши училища и/или научни организации след 

придобиване на първа ОКС "Магистър", но не повече от 10 години след 

придобиването ѝ) и постдокторанти (учени, придобили ОНС "Доктор", но не повече 

от 5 години след придобиването ѝ за целият период на участие в програмата), и да 

подпомогне развитието на тяхната кариера.  

И новоназначените, и вече назначените в структурните звена на бенефициентите млади 

учени и постдокторанти трябва да работят в приоритетните области на НСРНИ (2017–

2030). 

Повече информация за Програмата може да се намери на адрес 

https://www.mon.bg/bg/101140 

  

 

https://www.mon.bg/bg/100542


 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Кандидатите за подкрепа –  млади учени или постдокторанти, наричани за краткост 

Изследователи, изготвят проектно предложение съвместно с хабилитирано лице на 

основен трудов договор във Физическия факултет, наричано Наставник.  

Комисия, утвърдена от Факултетния съвет на Физическия факултет, класирана 

кандидатите за подкрепа като млади учени или като постдокторанти и предлага 

размера на възнагражденията на класираните кандидати съгласно Вътрешните правила 

за работа на Комисията. Предложенията на Комисията се одобряват от Факултетния 

съвет на Физическия факултет. 

Конкурсът се провежда за следните категории изследователи: 

 Млади учени Постдокторанти 

Млад учен - 4 Млад учен - 8 Постдок - 4 Постдок - 8 

Изискване за 

допустимост на 

кандидата 

Придобита първа магистърска 

степен не по-рано от 30.03.2014 г. 

Придобита първа докторска степен не 

по-рано от 30.03.2019 г. 

Трудови 

правоотношения 

със СУ към 

момента на 

кандиидатстване 

Работещи по 

основен трудов 

договор 

Неработещи по 

основен трудов 

договор 

Работещи по 

основен трудов 

договор 

Неработещи по 

основен трудов 

договор 

Трудов договор 

за класираните 

кандидати 

4 часа на ден 8 часа на ден 4 часа на ден 8 часа на ден 

Период на 

договора 

За Етап I: до 18 месеца от датата на утвърждаване от Факултетния 

съвет 

 

Одобрените кандидати за позициите млади учени и постдокторанти  се назначават на 

трудов договор на 4 часа/ден или 8 часа/ден с краен срок до 18 месеца след 

назначението, като във всички случаи важат ограниченията на Кодекса на труда.  

Изпълнението на договорите се отчита с приети/публикувани статии в реферирани и 

индексирани издания и заявки за патенти или регистрирани патенти с участие на 

съответните млади учени и постдокторанти в периода на трудовия договор. В 

статиите трябва да бъде изказана благодарност към Програмата. 

Етапи на селекцията: 

Преглед на документите на кандидатите и проверка за допустимост 

Оценка и класиране на кандидатите 

Уведомяване на одобрените кандидати – до 03.10.2022 г. 

Срок за подаване на документи: от 26.08.2022 до 11.09.2022 г. 



 

 

Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление по образец 

2. Попълнен формуляр за проектно предложение (включващо разбвка на 

разходите) и автобиография по образец  

3. Диплома за придобита ОКС „Магистър“ (сканирана) 

4. Диплома за придобита ОНС „Доктор” (за постдокторантите, сканирана) 

5. Декларация за двойно финансиране по образец 

6. При необходимост, копия на посочени от кандидата в проектното предложение 

материали, за които не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни. 

Всички документи се подават електронно на e-mail: mupd@phys.uni-sofia.bg 

и siskrenova@phys.uni-sofia.bg, или на електронен носител в Деканата от 26.08.2022 г. 

до 11.09.2022. Дипломите се подават със сканирано  копие. (При назначаването може 

да се изиска и оригинал за сверяване, който се връща на кандидата). 

Документи може да се депозират и на място на електронен носител от 01.09.2022 г. до 

09.09.2022 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00  и от 14:00 до 16:00 часа при г-жа 

София Искренова в кабинет А421 на Деканата. 

 

by e-mail: mupd@phys.uni-sofia.bg and siskrenova@phys.uni-sofia.bg. 
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