
 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА  

YOUNG AND ENERGETIC SCIENTISTS (YES) 

 

I. Основни изисквания 

1. Конкурсът Young&Energetic Scientists (YES) се организира от Клуб Млади Таланти. 

2. Конкурсът YES има за цел да открие и отличи амбициозни и перспективни  проекти 

с иновационен, приложен и интердисциплинарен характер, които съдържат 

потенциал за ефективно взаимодействие между бизнеса и науката и идеи, чиято 

реализация гарантира социален и/или икономически ефект.  

3. Конкурсът YES насърчава участието на млади хора с потенциал за развиване на  

иновации и притежаващи предприемачески дух. 

4. В конкурса имат право да участват студенти и докторанти, ненавършили 36 години 

към датата на крайния срок за участие в конкурса. 

5. Конкурсът се провежда на два етапа: 

- Етап 1 – подаване и предварителна оценка на проектите от независимо жури 

- Етап 2 (Финал) – представяне на най-добрите проекти пред жури и широка 

публика и определяне на победителя в конкурса. 

6. Финалът на конкурса се провежда в две сесии: постерна и презентационна. 

Участниците в отделните сесии се разпределят според оценките на журито. Най-

добрите проекти участват в презентационната сесия. 

 

 

II. Обявяване на конкурса, подаване на проекти и предварителна оценка 

(Етап 1) 

1.  Началото на YES се обявява на официалната интернет страница на конкурса не по-

късно от 31.08 на текущата година. 

2. Проектите се подават единствено по електронен път във формат, достъпен на 

интернет страницата на конкурса не по-късно от обявените крайни срокове. 

3. Организаторите на конкурса запазват право да удължават крайния срок за 

подаване на проекти, който е не по-рано от два месеца от излизането на обявата. 

4. Проектът трябва да съответства на един или повече от обявените приоритети. Ще 

се насърчават интердисциплинарните проекти, които обхващат няколко научни 

области. 

5. Организаторите обявяват класирането на интернет страницата на конкурса от етап 

1 не по-късно от  6 седмици след обявения краен срок за подаване на проектите. 

6. Класирането на студентските и докторантските проекти се обявява отделно. 



 

 

 

III. Финал на конкурса и определяне на победител (Етап 2) 

1. Датата и мястото на финала на конкурса се определят от организаторите и 

обявяват на официалната интернет страница на YES. 

2. Финалът се състои от две сесии: 

- Сесия 1 – представяне на проектите-финалисти, получили най-високи оценки от 

оценителите,  чрез мултимедийна презентация пред жури и публика и 

отговаряне на въпроси. Оценката от това представяне и точките от 

предварителното оценяване  ще определят окончателния победител и реда на 

финалистите в   конкурса YES.  

- Сесия 2 – представяне на проекти-финалисти, некласирани за сесия 1, но с 

висока оценка от оценителите, чрез плакат, разговори с журито и публиката . 

Проектите от тази сесия не се състезават за победата в конкурса. 

3. Победителят и крайното класиране за студенти и докторанти се определят по 

отделно. 

4. Правилата за участие в двете сесии са определени в Приложения 1 и 2. 

5. Всички финалисти получават сертификат за участие. 

6. Участник с проект-финалист, който не се яви на представянето, автоматично се 

изключва при  формирането на крайното класиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Регламент за участие на финалистите в конкурса YES в сесия 1 

  
1. Финалистът потвърждава участието си на финалната сесия/сесии до 3 дни след 

официалното обявяване на резултатите от етапа на предварителното оценяване 

с имейл на адрес yes@cys.bg .  

2. Финалистът изготвя презентация във формат .ppt (или .pptx), с която се 

представя на финала.  

3.  Финалистът подготвя кратка информационна справка за себе си със снимка 

(формат .doc или docx), която изпраща на организаторите по имейл на адрес 

yes@cys.bg до 3 дни преди обявената дата за финала на конкурса.  

4. Финалистът се явява в сградата, в която ще се проведе финала един час преди 

обявеното в програмата начало и предоставя на организаторите своята 

презентация на USB флаш памет.  

5. Редът на представяне на финалистите се определя по жребий, който се 

провежда преди началото на представянето, в присъствието на всички 

финалисти.  

6. Всеки финалист представя пред журито и гостите на финала своята презентация с 

времетраене не по-голямо от 8 минути.  

7. Организаторите и журито имат право да прекъснат представянето ако времето, 

определено за него изтече.  

8. След представянето, гостите в залата могат да задават въпроси на финалиста в 

ред и продължителност определена от организаторите.  

9. Обявяването на класирането и награждаването на победителите се извършва 

според обявената програма.  

10. Всички финалисти получават сертификат и/или награда, определена от 

организаторите и журито според класирането им.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Регламент за участие на финалистите в конкурса YES в сесия 2 

 
  

1.  Финалистът потвърждава участието си в постерната сесия до 3 дни след 

изпращане на поканата за участие.  

2. Финалистът изготвя постер в размер, определен от организаторите, с който се 

представя по време на сесията.  

3. Финалистът се явява в залата, определена от организaторите не по-късно от 45 

минути преди началото на сесията.  

4.  Финалистът разполага постера си на място, определено от организаторите.  

5. Проектите, участващи в постерната сесия заемат места според получените 

оценки от предварителното оценяване.  

 


