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ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

 
 

П Р А В И Л А 
на Факултета по природни науки 

на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

за подбор и оценка на кандидатите 

по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ 

 

I. Общи положения 

Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ (Програмата) е 

насочена към насърчаване на младите учени и постдокторантите за 

научноизследователска дейност и подпомагане развитието на тяхната кариера. Като 

резултат се цели постигане на устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния 

капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и 

перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. 

Програмата ще се изпълнява на два етапа: I етап – 2022 г.-2023 г.; II етап – 2024-2025 г. 

Програмата през I етап във Факултета по природни науки (ФПН) ще се 

изпълнява с продължителност 6 месеца. 

Получените средства за ФПН за I етап по Програмата са общо 15 615,44 лв., от 

които: 

- за модул „Млади учени“: 7807,72 лв. 

- за модул „Постдокторанти“: 7807,72 лв. 

 

II. Обща рамка 

Участието на ФПН през I етап на Програмата ще се осъществява в: 

• Модул „Млади учени“ (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен. 

Датата на придобиване на магистърска степен се счита от датата на Протокола 

на Държавната изпитна комисия). 

• Модул „Постдокторанти“ (учени, придобили образователна и научна степен 

„доктор“, но не повече от 5 години след придобиването й. Съгласно Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) ОНС „доктор“ 

се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно). 

 

1. Дейност по Програмата за модул „Млади учени” 

С финансирането на модула се цели задържането на млади хора за 

научноизследователска работа. Средствата по модула ще се изразходват за 
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допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени млади учени, придобили 

първа магистърска степен не по-рано от 04.04.2013 г. Допълнително месечно 

възнаграждение за вече назначен млад учен – не по-ниско от 300 лв. и не по-високо от 

800 лв., с включени средства за осигуровки за сметка на работодател. 

2. Дейност по Програмата за модул „Постдокторанти” 

Модулът има за цел развитие на научните направления и стимулиране на 

индивидуалния потенциал за иновации. Средствата по модула ще се изразходват за 

възнаграждения на вече назначени постдокторанти, придобили ОНС „доктор“ не по-

рано от 04.04.2018 г. Допълнително месечно възнаграждение за вече назначен 

постдокторант – не по-ниско от 400 лв. и не по-високо от 800 лв., с включени средства 

за осигуровки за сметка на работодател. 

 

III. Показатели за изпълнение на Програмата през I етап и индикативни 

параметри 

• брой подкрепени млади учени – до 4 броя за ФПН; 

• брой финансирани научноизследователски проекти на постдокторанти – до 2 бр. 

за ФПН. Всеки научноизследователски проект ще се финансира със сумата 

3903,86 лв., съгласно която кандидатите по модул „Постдокторанти“ следва да 

изготвят финансовите си планове (Формуляр № 2); 

• брой публикации в издания, реферирани/индексирани в Web of Science и/или 

Scopus с участие на млад учен и/или постдокторант, финансирани по 

Програмата; 

• брой заявки за патенти/полезни модели с участието на млад учен и/или 

постдокторант, финансирани по Програмата; 

 

IV. Правила за участие 

1. Младите учени и постдокторантите трябва да отговарят на дефиницията за 

такива за целия период на участието си в Програмата. 

2. Младите учени трябва да покриват минималните национални изисквания за 

длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални 

направления, в които кадидатстват, съгласно ЗРАСРБ и Правилника за 

прилагането му. 

3. Кандидатите по модул „Млади учени“ могат да: 

- заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум 

шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в 

организацията-бенефициент; 

- са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в 

организацията-бенефициент; 

- са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна 

подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в 

организацията-бенефицинет и са назначени на трудов договор в нея; 
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- са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен 

и са на трудов договор в организацията-бенефициент. 

4. Кандидатите по модул „Постдокторанти“ трябва да покриват минималните 

национални изисквания за придобиване на ОКС „доктор“ по научни области 

и/или професионални направления, в които кандидатстват. 

5. В модул „Постдокторанти“ задължително се кандидатства с подаване на 

проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: 

- да е в актуална тематика и на високо научно ниво; 

- да е представена детайлна работна програма за периода на проекта; 

- да е представен подробен финансов план, придружен с обосновка. 

6. Членовете на оценителната комисия нямат право да бъдат назначавани като 

млади учени и постдокторанти по Програмата. 

7. По Програмата може да се кандидатства със сканирани документи. 

Оригиналните документи ще се изискват само от спечелилите кандидати, преди 

подписване на договорите им. 

8. С класираните кандидати ще бъде сключен анекс (допълнително споразумение) 

към съществуващ трудов договор. Срокът на назначение по Програмата ще бъде 

6 месеца (от октомври 2022 г.). В документа за назначаване ще бъде указана 

продължителността на работното време и задачите по Програмата на участника 

и ще се упомене, че назначението и възнаграждението са по Програмата. 

9. Всички назначени по Програмата подписват декларация за липса на двойно 

финансиране. 

10. Назначените по Програмата млади учени и постдокторанти отчитат минимум 

една приета/публикувана статия в издание, реферирано/индексирано в Web of 

Science и/или Scopus. 

11. Към публикациите, в резултат на работата по Програмата, задължително се 

изписват благодарности. Примерен текст: Това изследване е подкрепено от 

Министерство на образованието и науката по Националната програма „Млади 

учени и постдокторанти – 2“ / This research is supported by the Bulgarian Ministry 

of Education and Science under the National Program “Young Scientists and 

Postdoctoral Students – 2”.  

 

V. Необходими документи за кандидатстване 

1. За модул „Млади учени“  

• Заявление в свободен текст; 

• Автобиография в europass формат;  

• Копие на диплома за ОКС „Магистър“; 

• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни 

интереси; 

• Списък с публикации; 

• Списък с участия в научноизследователски проекти; 

• Списък с участия в научни форуми; 

• Награди за научни постижения; 
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• Попълнена таблица с показатели за оценка – Приложение № 1 (в табличен 

вид). 
 

2. За модул „Постдокторанти“  

• Заявление в свободен текст; 

• Автобиография в europass формат;  

• Копие на диплома за ОНС „доктор“; 

• Попълнен формуляр за проектно предложение (съгласно документ „Насоки 

за кандидатстване за финансиране на проекти със средства, отпуснати по 

Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“), включваща 

детайлна работна програма; 

• Попълнен финансов план (Формуляр № 2), придружен с обосновка; 

• Списък с публикации; 

• Списък с участия в научноизследователски проекти; 

• Списък с участия в научни форуми; 

• Награди за научни постижения; 

• Попълнена таблица с показатели за оценка – Приложение № 1 (в табличен 

вид). 

 

• Кандидатите отчитат продукцията си за периода 2019-2021 г. 

• Кандидатите, които са предоставили своята продукция в един от етапите на 

приключилата Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ и са били 

класирани в един от двата модула отчитат само новата (непредставена в 

предишните етапи) продукция. 

• Кандидат, подал документ с невярно съдържание не се допуска до участие. 

• Всеки кандидат може да кандидатства само в един от модулите на Програмата. 

• По своя преценка Комисията за оценяване може да изисква допълнителни 

документи за потвърждение/доказване на посочените от кандидатите данни. 

• При равен брой точки на кандидатите, превес имат публикациите в издания, 

реферирани/индексирани в Web of Science и/или Scopus. 

 

VI. Срокове 

1. Срок за подаване на документи за участие: от 12.09.2022 г. до 20.09.2022 г. 

2. Срок за уведомяване на одобрените кандидати: до 03.10.2022 г. 

• По Програмата може да се кандидатства със сканирани документи. Целият 

комплект от документи (подписани и сканирани) се изпраща на e-mail: 

sibryamov@shu.bg. Оригиналните документи ще се изискват само от 

спечелилите кандидати, преди подписване на договорите им. 

 

 

Правилата са приети на ФС на ФПН с Протокол № ФД-02-01/08.09.2022 г. и утвърдени 

на АС на ШУ с Протокол № РД-05-01/12.09.2022 г. 

mailto:sibryamov@shu.bg

