
Протокол №3 

от заседанието на комисията за провеждането на конкурс по  

Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“, 2018-2020 г. 

 

 Днес 18.03.2019 г. комисията в състав: 

1. Председател: доц. д-р Радостина Петрова Енчева 

Членове:  

2. проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов 

3. проф. д.н. Наталия Христова Павлова 

4. доц. д-р Галина Славчева Борисова 

5. доц. д-р Славена Господинова Стоянова  

6. ас. Виктория Росенова Янакиева – млад учен, докторант 

  

разгледа и след обсъждане класира кандидатите по програмата „Млади учени и 

постдокторанти“. 

 По модул „Млади учени“ на програмата бяха подадени документи от един 

кандидат: ас. Михаела Димитрова Тодорова. Членовете на комисията дават следните 

оценки на кандидата, съгласно приетите критерии и показатели: 

 

 

1 2 3 4 5 6 Средна 

оценка 

ас. 

Михаела 

Димитрова 

Тодорова 

100 103 103 98 69 92 94 

   

Комисията реши, че ас. Михаела Димитрова Тодорова изпълнява условията, 

класира кандидатката за участие в Програмата и предлага: 

1. ас. Михаела Димитрова Тодорова да бъде назначена по програмата „Млади 

учени и постдокторанти“ с месечно възнаграждение от 369 лв. (в които са 

включени и осигуровки за сметка на работодателя) за шест месеца считано от 

01.04.2019 г. 

Съгласно точка 13 от правилата за подбор и оценка на кандидатите по 

Програмата, комисията реши да прехвърли неизразходваните средства от модул 

„Млади учени“ към модул „Постдокторанти“. 

По модул „Постдокторанти“ на програмата бяха подадени документи от трима 

кандидати: доц. д-р Красимир Митков Кордов, гл. ас. д-р Красимира Янкова 

Костадинова и гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов. Членовете на комисията дават 

следните оценки на кандидатите, съгласно приетите критерии и показатели: 

 

 

1 2 3 4 5 6 Средна 

оценка 

доц. д-р 

Красимир 

Митков 

Кордов 

583 509 614 617 580 581 581 



гл. ас. д-р 

Красимира 

Янкова 

Костадинова 

147 154 151 149 147 147 149 

гл. ас. д-р 

Мирослав 

Колев 

Христов 

133 136 148 136 133 128 136 

   

Комисията реши, че кандидатите изпълняват условията, класира ги за участие в 

Програмата в низходящ ред на получените оценки, и предлага: 

1. доц. д-р Красимир Митков Кордов да бъде назначен по програмата „Млади 

учени и постдокторанти“ с месечно възнаграждение от 512 лв (в които са 

включени и осигуровки за сметка на работодателя)  за шест месеца считано от 

01.04.2019 г. 

2. гл. ас. д-р Красимира Янкова Костадинова да бъде назначена по програмата 

„Млади учени и постдокторанти“ с месечно възнаграждение от 512 лв (в които 

са включени и осигуровки за сметка на работодателя) за шест месеца считано от 

01.04.2019 г. 

3. гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов да бъде назначен по програмата „Млади 

учени и постдокторанти“ с месечно възнаграждение от 512 лв (в които са 

включени и осигуровки за сметка на работодателя) за шест месеца считано от 

01.04.2019 г. 

 

Общо по двата модула на Програмата се предвижда да бъдат изразходвани за 

възнаграждения за шест месеца от 01.04.2019 г. до 30.09.2019 г. средства в размер на 11 

430 лв. Осигуровките за сметка на работодателя са от средствата на програмата, 

разпределени на ФМИ. 

Комисията ще внесе на ФС на ФМИ взетите решения и предлага на ФС на ФМИ 

да одобри внесените кандидатури за участие в Програмата. 

 

Комисия: …………………………………………. 

(доц. д-р Р. Енчева) 

………………………………………….. 

(проф. дн Б. Стоянов) 

.…………………………………………. 

(проф. дн Н. Павлова) 

..………………………………………… 

(доц. д-р Г. Борисова) 

..………………………………………… 

(доц. д-р С. Стоянова) 

………………………………………….. 

(ас. В. Янакиева) 


