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Правила и критерии 
на Факултета по хуманитарни науки  

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” 
за участие в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И 

ПОСТДОКТОРАНТИ“ 
 

 
І. Общи положения. 

Програмата е насочена към насърчаване на младите учени и подпомагане 
развитието на тяхната кариера, за да се осигури качествено възпроизводство на 
човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Получените средства 
за Факултета по хуманитарни науки по програмата за 2020 г. са 11578,05 лв. 

В съответствие със стратегията за развитие на научния потенциал и 
специфичните нужди от специалисти Факултетът по хуманитарни науки определя 
настоящата обща рамка за изпълнение на програмата, включваща правила и критерии 
за разпределението на получените средства. 

 
II. Обща рамка 

Участието на Факултета по хуманитарни науки по програмата през третата 
година ще се осъществява в: 

модул Млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен, т.е. 
след 2011 г.) и 

модул Постдокторанти (учени, придобили образователна и научна степен 
"доктор", но не повече от 5 години след придобиването й, т.е. след 2016 г.) 

С финансирането на модула Млади учени се цели задържането на млади хора за 
научноизследователска работа. Средствата по модула ще се изразходват за 
допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени млади учени - допълнително 
месечно възнаграждение за млад  учен не по-ниско от 200 лв. и не по-високо от 500 лв. 

Модулът Постдокторанти има за цел да се стимулират учените – асистент, 
главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант. Целта е развитие 
на научните направления и стимулиране на индивидуалния потенциал за иновации. 
Средствата по модула ще бъдат изразходвани за възнаграждения на вече назначени 
постдокторанти – основно месечно възнаграждение – не по-ниско от 1500 лв. и не по-
високо от 3000 лв. 
 

IІІ. Показатели за изпълнение на програмата и индикативни параметри 



• брой публикации в индексирани и реферирани издания с участие на млад 
учени/или постдокторант – 5 публикации за ФХН; 

• брой подкрепени млади учени. Целева стойност за ФХН – 4; 
• брой  подкрепени постдокторанти. Целева стойност за ФХН – 1; 

 
ІV. Правила за участие на Факултета по хуманитарни науки 

• ФХН сформира оценителна комисия, от минимум трима члена, която задължително 
включва и представители на младите учени и докторантите. Съставът й се обявява 
публично на интернет страницата на структурното звено. 

• Комисията разработва механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите и 
определя броя и размера на възнагражденията по програмата. Комисията цели 
балансираност между НСРНИ (2017-2030), Стратегията на звеното за развитие на 
съответното научно направление, кадровата политика и не на последно място 
постигането в най-висока степен на индикативните параметри за изпълнение на 
програмата. 

• Членовете на комисията нямат право да бъдат назначавани като млади учени и 
постдокторанти по програмата.  

• Решенията на комисията се одобряват от ръководните органи на бенефициентите. 
• Съветът на звеното одобрява на свое заседание внесените кандидатури на млади 

учени, които отговарят на условията.  Документите на одобрените кандидатури  се 
депозират в деловодството на ШУ заедно с протокола от звеното.  

• Съветът на звеното определя и обявява сроковете за подаване и одобряване на 
документите по кандидатурите. 
Необходими документи за кандидатстване: 
1. Декларация по образец 
2. Автобиография 
3. Диплома за завършено образование и документ за владеене на чужд език 
4. Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси 
5. Описание на досегашната научна работа на кандидата (без данни, с които вече е 

участвал в предходни етапи на  програмата) 
- списък с публикации (в сраната и чужбина)  
- списък с цитирания (в сраната и чужбина) 
- участия с доклад във форуми (в сраната и чужбина) 
- участия в проекти (международни, национални, университетски)  
6. Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа 
7. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова 
преценка 
8. Награди или грамоти (ако е приложимо) 
Срок за подаване на документите: 12.03.2021 г. 

• Академичният съвет утвърждава кандидатите. 
• С участниците по програмата задължително се сключва трудов договор или анекс 

към вече съществуващ такъв. В документа за назначаване е указана 
продължителността на работното време на участника и изрично се упоменава, че 
назначението и възнаграждението са по програмата. Назначаването на участници 



не може да бъде с договор за извършване на услуга по Закона за задълженията и 
договорите. 

• Не се допуска срокът на назначение по програмата да бъде по-кратък от 6 месеца. 
Не се допуска работното време да бъде по-малко от 4 часа на ден. Документът за 
назначение влиза в сила от деня на подписването и регистрирането му. 

• Назначените по програмата млади учени и постдокторанти трябва да отговарят за 
целия период на назначението си на дефиницията за „постдокторант“ и „млад 
учен“ разписана в ЗННИ, а именно за постдокторант „учен, който е придобил първа 
образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след 
придобиването й“, а за млад учен „лице, което извършва научноизследователска и 
научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след 
придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не 
повече от 10 години след придобиването й“. 

• Неправомерно предоставените по програмата средства от организациите-
бенефициенти подлежат на възстановяване към МОН в срок най-късно до два 
месеца след поискването им. 

• Всички, назначени по програмата подписват декларация за липса на двойно 
финансиране, приложение към настоящите указания. 

• В срок до един месец след предоставяне на средствата за съответната година на 
изпълнение на програмата бенефициентите са длъжни да стартират изпълнението 
й. При забавяне стартирането на програмата в дадено звено на организацията -
бенефициент повече от два месеца съответното звено се задължава да възстанови 
средствата за всеки месец закъснение. 

• Организациите-бенефициенти обявяват на интернет сайта си резултатите от 
проведените конкурси и имената на назначените по програмата млади учени и 
постдокторанти в срок до 2 седмици след приключване на конкурсите.  

 
 


