
        

ПРАВИЛА 

за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите в 

редовна форма на обучение в ИОНХ-БАН, предоставяни като трансфер от 

бюджета на Министерството на образованието и науката, на основание 

постановления 90 и 115 на Министерския съвет. 

 

I. Общи положения 

1. Настоящите правила са разработени в изпълнение на разпоредбите на Постановление 

на Министерски съвет (ПМС) № 115/28.06.2018 г. за допълнение на ПМС № 90/2000 г. 

за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и 

специализантите от държавните висши училища и научните организации. В 

съответствие с нормативната база, ежегодно чрез бюджета на МОН, на държавните 

висши училища и научните организации се предоставят средства за допълнителни 

стипендии на докторантите в редовна форма на обучение. Конкретната ежегодна сума 

за всяка научна организация, обучаваща редовни докторанти държавна поръчка, се 

определя от МОН по утвърдена методика и се предоставя като допълнителен бюджетен 

трансфер чрез ПМС. 

2. Полученият в БАН допълнителен ежегоден трансфер се разпределя между 

самостоятелните научни звена на БАН (СНЗ) съгласно методиката на МОН и 

допълнителни критерии, отразяващи спецификата на БАН при оценка на 

научноизследователската дейност на СНЗ. Сумата се разпределя в зависимост от 

получената стойност на индекса на интензивност на научната дейност и съответния 

брой действащи докторанти (по брой месеци), обучавани в редовна форма на обучение 

за съответната година. 

 

II. Атестиране на докторантите и разпределение на средствата за допълнителни 

стипендии в обучаващото звено 

1. Атестирането на докторантите в БАН се извършва от НС на СНЗ на БАН, в 

съответствие с процедурата на чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България и вътрешните правила за 

отчитане на докторантите, приети от НС на СНЗ. 

2. Във всяко СНЗ на БАН, в което се обучават докторанти, се сформира комисия, 

включваща и представител на докторантите, която определя критерии за оценка на 

годишните отчети на докторантите според степента на изпълнение на годишната 

програма от индивидуалния план на докторанта. Съставът на комисията и критериите 

се утвърждават от НС на СНЗ. 

3. Атестирането на докторантите се провежда на база на представяне на годишен отчет 

за извършената работа, след изтичане на календарната година. Отчетът съдържа научна 

част (докладване на получените резултати), отчет за изпълнението на програмата от 

индивидуалния план и справка за получения брой кредити за отчетния период (съгласно 

Приложение № 2 на Правилника за дейността на ЦО при БАН). В оценката се вземат 

предвид и критериите на комисията, утвърдени съгласно раздел III. 

4. Годишните отчети и предложенията за атестация на всички докторанти в едно СНЗ се 

утвърждават от НС на СНЗ. 



5. В двуседмичен срок след заседанието на НС, на докторантите се превеждат 

съответните суми за годишно допълнение към стипендиите, които се изчисляват въз 

основа на броя на месеците, за които даден докторант е положително атестиран и 

получената оценка, утвърдена от НС на СНЗ. 

6. След края на процедурата СНЗ изпращат счетоводен отчет до отдел „БФСД“ за 

изразходваната сума за допълнителни стипендии и връщат неизразходвания остатък, 

ако има такъв. Остатъкът се добавя към средствата за допълнителни стипендии за 

докторантите за следващата година. 

7. За докторантите, които успешно приключат подготовката на дисертационния си труд 

в рамките на 3-годишния срок на докторантура, провеждането на успешна предзащита 

(процедура за предварително обсъждане) се счита за положителна атестация за третата 

година. Докторантите получават допълнителна сума към стипендиите си за броя месеци 

от провеждане на предходната атестация до края на срока на докторантурата. 

 

III. Специфични критерии за разпределение на средствата за допълнителни 

стипендии на докторантите в ИОНХ  

1. В ИОНХ допълнителните суми към стипендиите на всеки редовен докторант се 

изчисляват на база на броя месеци, за които докторантът е атестиран с положителна 

оценка.  

2. Атестацията се извършва от Атестационна комисия на база предоставени от 

докторантите доказателствени материали по показателите в разработената 

Атестационна карта.  

3. След приключване на атестацията, Атестационната комисия определя крайния брой 

точки получен от всеки докторант като извършва корекции в точките (за докторант 

1,2,3, година) и корекция за броя месеци в които докторантът се е обучавал.  

4. Целевата сумата получена в ИОНХ за допълнителни стипендии се разделя на сумата 

от точките на всички докторанти обучавани в периода. Така се получава сумата 

съответстваща на една точка. Всеки докторант получава сума според броя точки 

получени от него за съответната година. 

5. Сумите се изплащат всяка година еднократно, след приключване на атестацията. 

 

 

Настоящият правилник е приет от Научния съвет на ИОНХ-БАН на заседание от 

17.01.2019 г. с протокол №1. 


