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ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Правила  

на Педагогическия факултет  

на Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» 

за провеждане на конкурс   

по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ 

 

 

В съответствие със стратегията за развитие на научния потенциал и специфичните 

нужди от специалисти Педагогическият факултет (ПФ) към Шуменския университет 

(ШУ) определя в настоящите Правила механизма, правилата и критериите за подбор на 

кандидатите, броя и размера на възнагражденията, сроковете за подаване и одобряване 

на кандидатурите.   

 

І. Общи положения 

1. Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ (Програмата) е насочена 

към насърчаване на младите учени и постдокторанти и подпомагане развитието на 

тяхната кариера, за да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за 

научноизследователска работа в България. Програмата ще се изпълнява на два етапа с 

продължителност по 18 месеца: I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.; II етап, 18 месеца, 

2024 г. – 2025 г. Срокът за изпълнение на I етап по програмата е до 31 декември 2023 г.  

Получените средства за ПФ по програмата за I етап са 8649.72 лв. (4324,86 лв. за модул 

„млади учени“ и 4324,86 лв. за модул „посдокторанти“) 

2. Комисия за подбор и оценка на млади учени и постдокторанти по Национална 

програма на МОН "Млади учени и постдокторанти -2" (Комисията), назначена със 

заповед на Декана, определя максималната квота по избрания модул, броя и размера на 

възнагражденията,  разработва правилата и критериите за подбор и оценка на 

кандидатите така, че да допринасят за постигането на индикаторите на програмата. 

Комисията е в състав от три хабилитирани лица в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, които са на основен трудов договор в Педагогическия факултет, 

едно хабилитирано лице в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки и един докторант.  

3. Комисията цели балансираност между НСРНИ (2017-2030), развитието на научните 

направления, в които ПФ извършва научноизследователска дейност, кадровата политика 
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и не на последно място постигането в най-висока степен на индикативните параметри за 

изпълнение на програмата.  

4. Заседание на Комисията е редовно, ако на него присъстват минимум 2/3 от състава ѝ. 

Решенията на Комисията се вземат с обикновено мнозинство. За всяко заседание на 

Комисията се изготвя подробен протокол, който се подписва от всички присъствали на 

заседанието членове. Председателят на Комисията поддържа архив от протоколите и 

решенията на Комисията.  

5. Решенията на Комисията се одобряват от Факултетния съвет на ПФ и Академичния 

съвет на ШУ и се оповестяват на страницата на факултета в сайта на ШУ, а за конкурсна 

процедура на модул „постдокторанти“ и на електронния портал Euraxess.   

 

II. Обща рамка. 

 Участието на Педагогическия факултет по Програмата ще се осъществява и в двата 

модула: модул Млади учени (учени, придобили образователна квалификационна степен 

"магистър", но не повече от 10 години след придобиването й); и модул Постдокторанти 

(учени, придобили 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 в ПФ млади учени  с 

допълнително месечно възнаграждение от 720,81 лв. за извършване на 

научноизследователска дейност.  

2. Квота на ПФ.  

Категория 
Брой места за позиция 

„Млад учен“ 

Месечно 

възнаграждение 

Продължителност  

Млад учен 1 720,81 лв. 
6 месеца/4 часа на 

ден 

 

3. Дейност по програмата за Модул „Постдокторанти“. 

С финансирането на модула се цели развитие на научните направления и стимулиране 

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

допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в ПФ постдокторанти  с 

допълнително  месечно възнаграждение от 720,81 лв. за извършване на 

научноизследователска дейност.  

4. Квота на ПФ.  

Категория 
Брой места за позиция 

„Постдокторант“ 

Месечно 

възнаграждение 

Продължителност  

Подстдокторант 1 720,81 лв. 
6 месеца/4 часа на 

ден 

IІІ. Показатели за изпълнение на Програмата и индикативни параметри 



Правила на Педагогическия Факултет на Шуменски университет „Епископ  

Константин Преславски“ за провеждане на конкурс по Национална програма 

„Млади учени и постдокторанти“ 

Утвърдени  с 

решение на  АС от 

12.09.2022 г.  

 
 

3 
 

● брой публикации в индексирани и реферирани издания (Web of Science и/или 

Scopus) с участие на млад учен и/или постдокторант; 

● брой заявки за патенти и регистрирани патенти с участието на млади учени и 

постдокторанти; 

● увеличаване на броя на перспективните млади учени и постдокторанти, работещи в 

Университета в сравнение с 2016 г.;  

● брой подкрепени млади учени; 

● брой финансирани грантове на постдокторанти. 

 

ІV. 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 кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника за прилагането му.  

3. Кандидати 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 

бенефициент и са назначени на трудов договор в нея; 

- са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са 

на трудов договор в организацията бенефициент. 

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

национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или 

професионални направления, в които кандидатстват. 

5. В модул Постдокторанти задължително се кандидатства с подаване на проектно 

предложение в организацията-бенефициент, 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 и подробен финансов план, 

придружен с обосновка. Предложението се подава на български и/или на  английски 

език, в съответствие с разработените от организацията-бенефициент насоки за 

кандидатстване.  

 

V. Възнаграждения и задължения на одобрените кандидати 

 1. Одобрените кандидатите сключват допълнително трудово споразумение за срок 

от шест месеца, 4 часа на ден с допълнително месечно възнаграждение от 720,81 лв. 

за извършване на научноизследователска дейност.  

 2. Одобрените кандидати се задължават да представят ежемесечен отчет до 5-то 

число на следващия месец и финален отчет за дейността си по програмата в деканска 

канцелария на Педагогическия факултет. 
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 3. В края на изпълнението на настоящата година на програмата да посочат минимум 

една публикация в индексирани и реферирани издания с тяхно участие или 

доказателства, че предстои да бъде публикувана такава.  

 4. При публикуване на резултатите от изследването е необходимо е да се 

изпишат благодарности към проекта с примерен текст: Тази работа е подкрепена от 

Министерство на образованието и науката по Националната програма за научни 

изследвания „Млади учени и постдокторанти“/ This work is supported by the Bulgarian 

Ministry of Education and Science under the National Program for Research "Young 

Scientists and Postdoctoral Students".  

 5. Не се допуска финансиране на дейности по програмата от други източници, 

включително и по процедури: „Изграждане и развитие на центрове по 

компетентност“, „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, 

Национални научни програми, както и други национални източници или източници 

от чужбина. 

 

VI. Кандидатстване: 

1. Документи за кандидатстване: 

● Заявление (по образец); 

● Автобиография; 

● Проектно предложение (по образец – формуляр 1; само за постдокторанти и 

формуляр 2); 

● Копие от дипломата за ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“; 

● Списък с публикации, включително и доказателствен материал – копие на 

публикациите или web-адрес; 

● Списък с участие в научни форуми – международни и национални, включително 

и доказателствен материал: копия от сертификати за участие или  web-aдрес, от 

който да се вижда, че кандидатът лично е представил материал на конференцията; 

● Списък с участие в проекти. Посочват се: година на участие в проекта,  

наименованието на проекта, № на проекта, роля в проекта. 

2. По своя преценка Комисията може да изисква допълнителни документи за 

кандидатстване или документи за потвърждение на посочените от кандидатите данни. 

3. Срокът за кандидатстване е не повече от 16 дни и се оповестява в Покана за конкурса. 

Поканата за стартиране на конкурса се обявява на интернет страницата на ШУ, на 

страницата на ПФ в срок до 4 дни след одобрение от АС на Правилата за провеждане на 

конкурса. 

 

VII. Класиране 

1. В седемдневен срок (7 дни) след крайния срок за кандидатстване, посочен в поканата 

за участие в конкурса Комисията оценява и класира подадените кандидатури.  

2. За всеки допуснат до класиране кандидат всеки от членовете на комисията попълва 

Оценъчна карта. Средно-аритметичният сбор от точки от оценъчните карти за кандидата 

е окончателния общ брой точки, които кандидата натрупва.  

3. Постъпилите кандидатури се класират в низходящ ред по сумата от натрупани точки, 

съобразно критериите, посочени в раздел IV, т. 4 при задължителен минимум както 

следва: 

 По Показател I. – минимум  9 точки 

 По Показател II. Оценка на проектното предложение – минимум 14 точки 
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 По Показател III. Разпространение на резултатите и възможност за развитие – 

минимум 16 точки 

4. Председателя на Комисията предлага за одобрение от Факултетния съвет на ПФ 

класираните кандидатури.  

5.  Документите на одобрените кандидати се депозират в деловодството на ШУ заедно с 

препис-извлечение от протокола на заседанието на ФС.  Академичният съвет на ШУ 

утвърждава  кандидатите. 

6. Кандидатите се информират писмено за резултата от конкурса от председателя на 

Комисията.  

7. Резултатът от проведения конкурс се обявява на интернет страницата на Шуменския 

университет в раздел „Педагогически факултет“ в срок до 2 седмици след приключване 

на конкурса.  

 

VIII. Критерии за оценка на постъпилите кандидатури. 

Оценката и подбора на постъпилите кандидатури ще се осъществява по следните 

критерии: 

Критерии 
Референтен 

брой точки 

I. Научна биография на кандидата (за последните четири години)   >  9 точки 

1.1. Публикации в издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни 

3т. за брой 

1.2.  Публикации в издания, реферирани и индексирани в SCOPUS 

и/или Web of Science 

6т. за брой 

1.3. Монографии 6т. за брой 

1.4.  Участие в международни конференции 4т. за брой 

1.5. Участие в национални конференции  2т. за брой 

1.6. Участие в национален научноизследователски проект 4т. за брой 

1.7.  Участие в международен научноизследователски проект 5т. за брой 

1.8. Участие в програмата „Млади учени и постокторанти“ 0 т. за 

участие 

5 т. за не 

участие 

II. Оценка на проектното предложение14 <    ٭ точки 

2.1. Съответствие с целите на програмата, приоритетните научни 

области и научния профил на ПФ 

от 0 до 7 

2.2. Значимост на проблема от 0 до 7 

2.3. Реалистичност и значимост на очакваните резултати  от 0 до 7 

III. Разпространение на резултатите и възможност за развитие16  <    ٭ точки 

3.1. Планирана/и публикация/и в издание, което се реферира и 

индексира в световноизвестни бази данни  

от 0 до 10 

3.2. Планирано участие в международна конференция от 0 до 7 
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3.3. Планирано участие в национална конференция  от 0 до 5 

3.4. Приложимост на изследователския проект в преподавателската 

работа на кандидата 

от 0 до 4 

 Задължителен минимум ٭

 

Правилата са приети на Факултетен съвет с Протокол № ФД-02-14/08.09.2022 г. и 

утвърдени на Академичен съвет с Протокол № РД -05-01/12.09.2022 г. 


