ПРАВИЛА
на
Факултета по природни науки
на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
за подбор и оценка на кандидатите
по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“
Получените средства за Факултета по природни науки на Шуменския
университет по Програмата за 2020 г. са 22 703,18 лв.
Участието на Факултета по природни науки на Шуменския универститет по
Програмата през третата година ще се осъществява в:




Модул „Млади учени“ (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен).
Назначените по програмата млади учени трябва да отговарят за целия период на
назначението си на дефиницията за „млад учен“ разписана в Закона за
насърчаване на научните изследвания (ЗННИ), а именно лице, което извършва
научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище
и/или научна организация след придобиване на първа образователноквалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след
придобиването й.
Модул „Постдокторанти“ (учени, придобили образователна и научна степен
„доктор“, но не повече от 5 години след придобиването й). Назначените по
програмата постдокторанти трябва да отговарят за целия период на
назначението си на дефиницията за „постдокторант“ разписана в Закона за
насърчаване на научните изследвания (ЗННИ), а именно учен, който е придобил
първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след
придобиването й.

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
допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени млади учени, придобили
първа магистърска степен не по-рано от 31.10.2011 г. Допълнително месечно
възнаграждение за вече назначен млад учен – не по-ниско от 200 лв. и не по-високо от
500 лв.
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 порано от 31.10.2016 г. Допълнително месечно възнаграждение за вече назначен
постдокторант – 750 лв.

3. Показатели за изпълнение на програмата и индикативни параметри
 брой публикации в реферирани и индексирани издания в Web of Science
и/или Scopus с участие на млад учен и/или постдокторант;
 брой заявки за патенти/регистрирани патенти с участието на млад учен или
постдокторант;
 брой подкрепени млади учени – до 3 броя за ФПН;
 брой финансирани грантове на постдокторанти – до 4 бр. за ФПН.
4. Младите учени и постдокторантите, кандидатстващи по програмата трябва
да работят в:
 Приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните
изследвания в Република България 2017-2030 г.: Съвременни енергийни
източници и енергийно ефективни технологии; Мехатроника и чисти
технологии; Здраве и качество на живот; Превенция, ранна диагностика и
терапия, зелени, сини и екотехнологии, биотехнологии, екохрани; Опазване
на околната среда; Екологичен мониторинг; Оползотворяване на суровини и
биоресурси; Пречистващи и безотпадни технологии; Материалознание, нано
и квантови технологии; Информационни и комуникационни технологии;
Национална идентичност и развитие; Социално-икономическо развитие и
управление.
 Тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация на Република България 2014-2020 г.:
 Тематична област „Мехатроника и чисти технологии“;
 Тематична област „Информатика и ИКТ”;
 Тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”;
 Тематична област „Нови технологии в креативни и рекреативни
индустрии”.
 Научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна
инфраструктура на Република България;
 В проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания
и иновации;
 В проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални
научни програми.
5. Правила за кандидатстване
5.1. Модул „Млади учени“
Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление в свободен текст;
• Автобиография;
• Копие на диплома за ОКС „Магистър“;
• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни
интереси, което задължително да включва една от приоритетните научни
области или тематично направление по т. 4;
• Списък с публикации;

•
•
•
•
•

Списък с участия в научноизследователски проекти;
Списък с участия в научни форуми;
Анотация и работна програма (цел, задачи, етапи на изпълнение, очаквани
резултати – не повече от 3 стр.) за бъдещата научноизследователска работа;
Награди или грамоти за научни постижения;
Попълнено Приложение 1 с показатели за оценка (в табличен вид).

5.2. Модул „Постдокторанти“
Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление в свободен текст;
• Автобиография;
• Копие на диплома за ОНС „доктор“;
• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни
интереси, което задължително да включва една от приоритетните научни
области или тематично направление по т. 4;
• Списък с публикации;
• Списък с участия в научноизследователски проекти;
• Списък с участия в научни форуми;
• Анотация и работна програма (цел, задачи, етапи на изпълнение, очаквани
резултати – не повече от 3 стр.) за бъдещата изследователска работа;
• Награди или грамоти за научни постижения;
• Попълнено Приложение 1 с показатели за оценка (в табличен вид).
 Кандидатите отчитат продукцията си за периода 2018-2020 г.
 Кандидатите, които са предоставили своята продукция в предходните сесии на
Програмата и са били класирани в един от двата модула отчитат само новата
(непредставена в предишните сесии) продукция.
 Всеки кандидат може да кандидатства само в един от модулите на Програмата.
 Кандидатите, които са били класирани по Програмата в предходната година и в
крайния си отчет са отчели научна статия, която е изпратена за публикуване,
задължително представят служебна бележка или друг документ от изданието, че
същата е била приета за публикуване или ако статията вече е публикувана,
представят пълна библиографска справка за нея.
 Кандидатите, които са били класирани по Програмата в предходната година и в
крайния си отчет не са отчели научна статия в издание, реферирано/индексирано в
световни бази данни, нямат право да кандидатстват по Програмата през настоящата
година.
 С класираните кандидати по Програмата ще бъде сключен анекс (допълнително
споразумение) към съществуващ трудов договор. Срокът на назначение по
Програмата ще бъде 6 месеца и с работно време 4 часа/ден.
 Всички класирани кандидати по Програмата подписват декларация за липса на
двойно финансиране.

 Незапълнените бройки от квотата на някои от модулите могат да се прехвърлят към
друг модул до изчерпване на средствата.
 Кандидат, подал документ с невярно съдържание не се допуска до участие.
 По своя преценка Комисията за оценяване към ФПН може да изисква допълнителни
документи за потвърждение/доказване на посочените от кандидатите данни.
 Минималният праг за кандидатстване е броят публикации (поне 1 в издание,
реферирано/индексирано в световни бази данни) по критерий 1 в Приложение 1,
което е неразделна част от този документ.
 При равен брой точки, превес имат публикациите в научни издания, реферирани и
индексирани в Web of Science и/или Scopus.
 В работната си програма кандидатът трябва да планира и отчете до 31.10.2021 г.
минимум една приета/публикувана статия в издание, реферирано и индексирано в
Web of Science и/или Scopus или заявка за патент/регистриран патент. В статиите
задължително трябва да бъде изказана благодарност към Програмата.
Срок за подаване на документи за участие: до 12.03.2021 г.
Срок за класиране и уведомяване на одобрените кандидати: до 31.03.2021 г.

Правилата са приети на ФС на ФПН с Протокол № ФД-02-07/19.02.2021 г.

