
ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ОБЯВЯВА 

 

 

П Р О Ц Е Д У Р А 

за 

подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2021г. по 

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на 

факултета със Заповед РД 19-39/04.02.2021 г. на Ректора на СУ: 

 

 

Категория Млади учени Постдокторанти 

 

 

Образование 

Придобита първа 

магистърска степен не 

повече от 10 /десет/ 

години преди края на 

заявения от кандидата 

период на финансиране.  
 

Придобита първа 

докторска степен не 

повече от 5 /пет/ години 

преди края на заявения от 

кандидата периода на 

финансиране  
 

Трудово правоотношение 

със СУ „Св. Климент 

Охридски” 

Имат трудово 

правоотношение със СУ 

„Св. Климент Охридски”  

Имат трудово 

правоотношение със СУ 

„Св. Климент Охридски” 

Възможност за 

сключване на 

допълнително 

споразумение за 

допълнително трудово 

правоотношение със СУ  
 

 

За 4 часа на ден 

 

За 4 часа на ден 

Минимална 

продължителност на 

допълнителното 

споразумение
1
 

 

За не по-малко от 6 

месеца, считано от датата 

на назначението.  
 

 

За не по-малко от 6 

месеца, считано от датата 

на назначението  
 

Максимален период на 

допълнителното 

споразумение 

 

До края на 2021 г.  
 

 

До края на 2021 г.  

 
 

 

 

 

                                                           
1
 Най-ранната дата на сключване на допълнителното споразумение е 01.04.2021 г.  



НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 

1. Заявление по образец /Приложение № 1/ 

2. Декларация двойно финансиране /Приложение № 2/ 

3. Попълнен формуляр за проектно предложение /Приложение № 3/ 

4. Диплома за висше образование ОКС „Магистър“  

5. Диплома за придобита докторска степен - за кандидатите в категория 

„постдокторанти”. 

6. При необходимост - копия на посочени от кандидата в проектното предложение 

материали  

7. Съгласие за получаване на документи и уведомления по процедурата за 

кандидатстване по електронен път и посочване на електронен адрес за целта от 

кандидата.  

 

Всички документи се подават в един екземпляр на хартиен носител. Дипломите се 

подават в копие, заверено от кандидата.  

 

Документи се приемат от 18.02.2021 г. до 05.03.2021 г. /включително/ – всеки 

работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в Ректората, кабинет: 237 

/Деканат на ЮФ/. Контакти: Ивон Каменова - главен инспектор администрация (e-mail: 

ivonk@uni-sofia.bg; телефон: 02 / 9308 577). Документи, подадени по пощата, няма да се 

разглеждат. 

 

При подаване на документите кандидатът получава входящ номер, който се 

посочва при оповестяване на резултатите от конкурса на интернет страницата на ЮФ. 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР 

 

1. Срок за подаване на документите: 18.02.2021 г. – 05.03.2021 г. /вкл./ 

2. Преглед на документите на кандидатите и допускане до етапа на оценка на тези, 

които отговарят на условията за допустимост от Комисията – на 09.03.2021 г. 

3. Класиране на кандидатите от Комисията – до 10.03.2021 г.  

4. Решение на Факултетния съвет на ЮФ и уведомяване на кандидатите за 

резултатите на посочен от тях електронен адрес и на интернет страницата на 

Юридическия факултет (по входящ номер на заявлението) – до 24.03.2021 г. 

5. За одобрените от ФС на ЮФ кандидати във всички категории се задвижва 

процедура за сключване на срочни допълнителни споразумения с доклад на 

Декана.  

 

 

mailto:ivonk@uni-sofia.bg


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ЮФ НА СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ ПО 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ ЗА 

2021 ГОДИНА 

 

1. С оглед на установените кратки срокове за провеждане на процедурата, 

препятстващи широкото й популяризиране за достигане до изявени млади учени извън 

Софийския университет, предоставените ограничени средства за финансиране на 

дейността на кандидатите, определяща и занижения им брой, както и за да се задоволят 

нуждите на Юридическия факултет, на конкурсен принцип и с прозрачни правила и 

критерии за подбор, в програмата могат да участват млади учени и постдокторанти в 

следните две категории:  

 Вече назначени млади учени към ЮФ на СУ, които са придобили първа 

магистърска степен не повече от десет години преди края на заявения от кандидата 

период на финансиране (който не може да е по-кратък от 6 месеца, считано от 

датата на назначението); 

 Вече назначени постдокторанти към ЮФ на СУ, които са защитили докторска 

степен не повече от пет години преди края на заявения от кандидата период на 

финансиране (който не може да е по-кратък от 6 месеца, считано от датата на 

назначението). 

Младите учени и постдокторанти от посочените две категории се назначават по 

допълнително трудово правоотношение въз основа на допълнително споразумение със СУ 

„Св. Климент Охридски” за 4 часа на ден за изпълнение на конкретна/и 

научноизследователска/и задача/и, описана/и в проектно предложение за максимален срок 

до 31.12.2021 г.  

2. Конкретният размер на възнаграждението по допълнителното правоотношение 

за назначените млади учени и постдокторанти се определя при отчитане на: 

2.1. Броя на кандидатите, които отговарят на изискванията за съответната 

категория. 

2.2. Минималните и максималните размери на възнагражденията, 

определени за съответната категория в Заповедта на Ректора. 

2.3. Предоставените на ЮФ на СУ средства.  

2.4. При наличие на достатъчно средства, същите се разпределят между 

кандидатите при съобразяване на събраните от тях точки в проектното 

предложение.  

3. Условията за кандидатстване и критериите за оценка и се обявяват публично на 

интернет страницата на ЮФ и на СУ.  

4. Резултатите от класирането на кандидатите се обявяват в двуседмичен срок от 

приключване на процедурата на интернет страницата на Юридическия факултет (по 

входящ номер на заявлението), като всички кандидати се уведомяват и на посочените от 

тях електронен адреси. 


