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Правила и критерии
на Шуменския университет «Епископ Константин Преславски»
за разпределението на средствата към основните структурни звена
по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“

І. Общи положения.
Програмата е насочена към насърчаване на младите учени и постдокторанти 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 с продължителност по 18 месеца: I етап, 18
месеца, 2022 г. – 2023 г. ; II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г. Получените средства за
Шуменския университет за I етап по програмата са 61 237 лв.
В съответствие със стратегията за развитие на научния потенциал и специфичните
нужди от специалисти Шуменския университет определя настоящата обща рамка за
изпълнение на програмата, включваща правила и критерии за разпределението на
получените средства.
Правилата и критериите за участие на Шуменския университет в Програмата
отчитат приноса на всяко структурно звено към общата научна продукция на
бенефициента, отразяват конкретната им научна специфика и следва да допринасят за
постигането на индикаторите на програмата.
II. Обща рамка
Участието на Шуменския универститет по програмата през 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 ЗРАСРБ ОНС
„доктор“ се придобива от деня, в който дисертационния 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 може да се изразходват за
допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени млади учени. Допълнително
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месечно възнаграждение за вече назначен млад учен – не по-ниско от 300 лв. и не повисоко 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 бъдат изразходвани за
възнаграждения на вече назначени постдокторанти – за допълнителни месечни
възнаграждения – не по-ниско от 400 лв. и не по-високо от 800 лв. (с включени средства
за осигуровки за сметка на работодател).

•
•

IІІ. Показатели за изпълнение на програмата и индикативни параметри
брой подкрепени млади учени – целева стойност за ШУ 9 бр. за целия период;
брой финансирани грантове на постдокторанти – целева стойност за ШУ 2 бр. за
целия период;

•

•

брой публикации в издания, индексирани и реферирани в Scopus и/или Web of
Science с участие на МУ и/или ПД, финансирани по програмата – 10 бр. за ШУ за
целия период на изпълнение на Програмата;
брой заявки за патенти/полезни модели с участието на МУ и/или ПД,
финансирани по програмата – 1 за ШУ за целия период на изпълнение на
Програмата.

1.
2.

3.
-

-

4.

ІV. Правила за участие на Шуменския университет
Младите учени и постдокторантите трябва да отговарят на дефиницията за такива за
целия период на участието си в програмата.
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.
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.
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.

Правила и критерии на Шуменския университет «Епископ Константин Преславски»
за разпределението на средствата към основните структурни звена по
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“

Издание 1,
Редакция 0

Утвърдено с решение
на АС № РД-0512/22.07.2022 г..

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

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.
Всяко отделно структурно звено, получаващо средства по програмата, 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.
Членовете на комисията нямат право да бъдат назначавани като млади учени и
постдокторанти по програмата.
Комисиите разработват механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите и
определят броя и размера на възнагражденията по двата модула на програмата,
определя срокове, разглежда и одобрява кандидатурите. Комисиите вземат предвид
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. За целите на конкурсите по програмата е
задължително да може да се кандидатства със сканирани документи. Оригиналните
документи да се изискват само от спечелилите кандидати, преди подписване на
договорите им.
Решенията на комисиите на структурните звена се утвърждават от Съвета на звеното,
от комисията на организацията бенефициент, чийто решения след това се одобряват
от АС.
Информация за конкурсите се обявява на сайта на организацията-бенефициент, а за
постдокторантите и на електронния портал Euraxess.
С участниците по програмата задължително се сключва трудов договор или анекс
към вече съществуващ такъв. 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. 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
Документът за назначение влиза в сила от деня на подписването и регистрирането
му.
Неправомерно предоставените по програмата средства от организациятабенефициент подлежат на възстановяване към МОН.
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 съответния етап на
изпълнение на програмата бенефициентът е длъжен да стартира изпълнението й. При
забавяне стартирането на програмата в дадено звено на организацията -бенефициент
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16.
17.

18.

19.

повече от два месеца съответното звено се задължава да възстанови средствата за
всеки месец закъснение.
В срок до три месеца след получаване на финансирането организацията бенефициент
трябва да назначи участниците по програмата.
В срок до 2 седмици след класирането на участниците, организацията-бенефициент
обявява на интернет сайта си информация за класираните участници за съответния
етап, като данните за участниците трябва да са в съответствие с изискванията за
защита на личните данни.
Изпълнението на Програмата /резюмета на постигнати високи научни резултати от
младите учени и постдокторантите/ се представя пред обществото по следните
начини: на интернет сайта на ШУ, в отделна рубрика за Програмата; на
страницата/сайта
на
структурното
звено;
по
време
на
научни
събития/конференции/семинари. Участието в тези дейности на участниците в
програмата да е предвидено да носи точки при отчитането им.
При изпълнение на програмата задължително се спазват настоящите правила и
ограниченията, разписани в текста на Национална програма „Млади учени и
постдокторанти – 2“ и Указанията за изпълнението й.

V. Критерии за разпределение на средствата по основни структурни звена
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 бенефициента и броя на научноизследователския им
състав, назначен на трудов договор, както и да отразяват конкретната научна специфика
на звената и да допринасят за постигането на индикаторите на програмата в най-голяма
степен:
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, както и броя на изследователския състав във всяко ОСЗ.
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, както и броя
на изследователския състав във всяко ОСЗ.
2. Тежестта на двата критерия е в процентно съотношение К1 (50%): К2 (50%).
VІ. Разпределение на средствата по основни структурни звена.
1. Средствата се разпределят по Основните структурни звена в зависимост от
количествените резултати от съотношението по двата критерия, посочени в
раздел V.
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2. При резултат по т.1 от раздел VІ под сумата, необходима за минимално
възнаграждение за „постдокторант“, средствата се разпределят към модул „Млад
учен“ на същото звено.
3. При невъзможност на дадено основно структурно звено за усвояване на
разпределената сума, същата се преразпределя към същия модул на други
структурни звена, включени в програмата и получили най-малко средства.
4. При неизразходване на средствата да края на отчетния период, същите се
преразпределят към другите структурни звена, включени в програмата.
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