ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на
допустимите кандидати по националната програма "Млади учени и
постдокторанти" към ФММ,
определена със Заповед на Декана 624/07.02.2020 г.
Днес, 17.02.2020 г. комисията разгледа постъпилите кандидатури в срок по
конкурс на МОН “Млади учени и постдокторанти”.
В срока на конкурса са постъпили документи от 11 /единадесет/ кандидати – 5
броя за позиция Млади учени” и 6 бр. за позиция “Постдокторант”.
След като бяха разгледани всички постъпили документи за допустимост на
кандидатите бе установено, че към момента на кандидатстване:
За позиция “Млад учен” като недопустими кандидати са:
 Инж. Борис Мартинов – трудовият договор към НИС при ХТМУ изтича
през март 2020, в резултат на което той се явява като външен кандидат за
структурата на ХТМУ, което го прави недопустим кандидат;
 Инж. Йовко Раканов – датата на защита на първа магистратура е 07.2010г.,
в резултат на което няма да отговаря на условието за млад учен към август
2020г., което го прави недопустим кандидат;
 Инж. Януш Дережински – външен за структурата на ХТМУ, коато го прави
недопустим кандидат.
За позиция “Постдокторант” като недопустими кандидати са:
 Ас. д-р инж. Жанна Матеева – 194т. – назначена на допълнителен (втори)
трудов договор към Проект за Върхови постижения;
 Гл.ас. д-р инж. Тихомир Петров – 320т. – назначен на допълнителен
(втори) трудов договор за 4 часа на ден към частна фирма.
В конкурса към ФММ остават 6 /шест/ допустими кандидати, като 2 от
тях кандидатстват за позиция “Млади учени”, а 4 – за позиция
“Постдокторанти”.
Имена
Модул “Постдокторант”
Калин Крумов
Вержиня Александрова
Тина Ташева
Мария Тодорова
Модул “Млад учен”
Иванка Петрова
Сибел Сабриева

Позиция
постдокторант
постдокторант
постдокторант
постдокторант
Млад учен
Млад учен

Комисията прие критерии за оценка на кандидатите в конкурса.
Критериите са неразделна част от протокола и са представени в Приложение.
След обстойно разглеждане на документите, комисията направи следното
класиране на кандидатите:
Имена
Позиция
точки
Модул “Постдокторант”
1 Калин Крумов
постдокторант
601
2 Тина Ташева
постдокторант
460
4 Вержиня Александрова
постдокторант
296
5 Мария Тодорова
постдокторант
211
Модул “Млад учен”
1 Иванка Петрова
Млад учен
147
2 Сибел Сабриева
Млад учен
49
Въз основа на направеното класиране, проверката за допустимост на
кандидатите и решението на АС на ХТМУ за разпределение на средстванта по
програмата по факултети, комисията реши да предложи за финансиране по НП
на МОН следните кандидати, като определи сроковете за участие и размера на
месечното им възнаграждение, както следва:
1. Постдокторанти, които ще получат възнаграждения за 6 месеца по 1500
лв. Те трябва да отчетат минимум 1 статия в реферирано и индексирано
издание в Web of Science, Scopus и 1 статия в реферирано издание.
 Калин Симеонов Крумов
 Вержиня Александрова Александрова
 Тина Радмилова Ташева
 Мария ВергиловаТодорова
2. Млади учени, които трябва да отчетат 1 статия в реферирано и
индексирано издание в Web of Science, Scopus и 1 статия в реферирано
издание и ще получат следните възнагражнения:
 Иванка Стоянова Петрова – 6 месеца по 500 лв.
 Сибел Юсуфова Сабриева – 6 месеца по 415 лв.
Председател:
1. доц. д-р инж. Розина Йорданова
Членове:
2. доц. д-р инж. Ирена Михайлова
3. доц. д-р инж. Димитър Дончев
4. инж. Златка Гешкова – млад учен, редовен докторант
5. инж. Боян Младенов – редовен докторант

