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Приложение 1 

(към Правила и критерии  

на Шуменския университет «Епископ Константин Преславски» 

за разпределението на средствата към основните структурни звена 

по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“) 

 

Разпределение на средствата по основни структурни звена  

по програма «Млади учени и постдокторанти» 

 

1. Средствата, се разпределят към основните структурни звена като се отчита съвкупността 

от следните критерии, които отчитат приноса на всяко структурно звено към общата научна 

продукция на Университета и отразяват конкретната им научна специфика: 

 

Критерий 1: отчита се приноса на всяко структурно звено към общата научна продукция 

на Университета за последните три завършени календарни години по данни от отчетите на 

основните структурни звена за научноизследователска и художественотворческа дейност; 

 

Обща научна продукция (2017-2019) – брой 

и % 

Сума в лева 

ФХН 698 – 27% 6670,93 

ФМИ 292 – 11% 2717,79 

ФПН 474 – 18% 4447,30 

ПФ 753 – 29% 7165,09 

ФТН 211 – 8% 1976,58 

Колеж 103 – 4% 988,29 

ДИКПО 77 – 3% 741,22 

 

Критерий 2: отчита се приноса на всяко структурно звено към общата научна продукция 

на Университета за последните три завършени календарни години, реферирана и 

индексирана в Scopus и Web of Science по данни на Scopus и Web of Science; 

 

Научна продукция в Scopus и Web of  

Science (2017-2019) – брой и % 

Сума в лева 

ФХН 17 – 7% 2161,88 

ФМИ 59 – 25% 7721,00 

ФПН 115 – 48% 14824,32 

ПФ 21 – 9% 2779,56 

ФТН 6 – 3% 926,52 

Колеж 13 – 6% 1853,04 

ДИКПО 5 – 2% 617,68 
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Критерий 3: Работещи на обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура: 

 

Участие на обектите от Националната 

пътна карта за научна инфраструктура 

Сума в лева 

ФХН 4 участника 2745,24 

ФМИ - - 

ФПН 5 участника 3431,56 

ПФ - - 

ФТН - - 

Колеж - - 

ДИКПО - - 

 

2. Тежестта на трите критерия е в процентно съотношение К1 (40% - 24707,20 лв): К2 (50% 

- 30884 лв.): К3 (10% - 6176,80 лв.) 

 

3. Разпределение на средствата по основни структурни звена. 

 

Разпределение в лв. 

ФХН 11578,05 

ФМИ 10438,79 

ФПН 22703,18 

ПФ 9944,65 

ФТН 2903,10 

Колеж 2841,33 

ДИКПО 1358,90 

Съгласно приетите Правила и критерии на Шуменския университет за разпределението 

на средствата към основните структурни звена по национална програма „Млади учени и 

постдокторанти“ следва средствата на ДИКПО да се разпределят към ФТН и Колеж.  

 

Окончателно разпределение на средствата по програма „Млади учени и 

постдокторанти“ към основните структурни звена на Шуменския университет,  

утвърдено с решение на АС (Протокол №РД-05-05/29.01.2021г) 

Разпределение в лв. 

ФХН 11578,05 

ФМИ 10438,79 

ФПН 22703,18 

ПФ 9944,65 

ФТН 3582,55 

Колеж 3520,78 

ДИКПО - 

 


