Утвърждавам:
Директор ИИстИ–БАН
(доц. д-р Даниел Вачков)

ПРАВИЛА
за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите в редовна
форма на обучение в Института за исторически изследвания към Българска академия на
науките, предоставяни като трансфер от бюджета на Министерството на образованието и
науката, на основание постановление 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 докторантите и специализантите от
държавните висши училища и научните организации и на правилата за изпълнение на
посочените разпоредби, приети на заседание на VII ОС на БАН, Протокол №
42/10.12.2018 г., т. I. 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 за стимулиране
на тяхната активност. Конкретната ежегодна сума за всяка научна организация,
обучаваща редовни докторанти държавна поръчка, се определя от МОН по утвърдена
методика и се представя като допълнителен трансфер чрез ПМС.
2. В Института за исторически изследвания–БАН допълнителните суми към стипендиите
на всеки редовен докторант се изчисляват на база на оценката от положителна атестация.
Сумите се изплащат всяка година еднократно, след приключване на атестацията.
3. Атестирането на докторантите по настоящите правила в Института за исторически
изследвания се санкционира от Научния съвет на Института в съответствие с процедурата
на чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в
Република България, с Правилника за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и
Академичния съвет (АС) при БАН ведно с неговите Приложения 2.1 и 2.2. и с настоящите
правила в Института за исторически изследвания–БАН.
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II. Разпределение на средствата за допълнителни стипендии между редовните
докторанти в Института за исторически изследвания–БАН
1. В Института за исторически изследвания се създава комисия, която провежда
атестацията на редовните докторанти. Комисията включва научния секретар като
председател, ръководителите на секции и организатора по приема и обучението на
докторанти.
2. Атестирането на докторантите се провежда на база на попълнена от редовните
докторанти Атестационна карта (Приложение № 1 от настоящите правила) за оценка на
годишните отчети на редовните докторанти, която отразява степента на изпълнение на
годишната програма от индивидуалния план на докторанта. В Атестационната карта се
дават конкретни данни за съответната дейност.
3. Атестирането на редовните докторанти се провежда след изтичане на календарната
година.
3.1. В срок до първия четвъртък на месец януари на календарната година, следваща
годината, за която се отнася атестацията, редовните докторанти предават
атестационните карти на председателя на комисията по т. II.1 след обсъждане и
одобрение в секцията, в която е зачислен докторантът. Атестационните карти се
предават на хартия и като сканирано копие. Докторант, който не е подал в срок
атестационната си карта, не участва в разпределението на средствата.
3.2. В срок от три дни след подаването на атестационните карти от редовните
докторанти атестационната комисия по т. II.1. разглежда атестационните карти и чрез
председателя изготвя и внася в Научния съвет на Института за исторически
изследвания–БАН окончателна оценка за дейността на всеки редовен докторант,
представил попълнена атестационна карта.
3.3. В срок от пет дни след получаване на доклада по т. II.3.2. Научният съвет на
ИИстИ–БАН взема решение по доклада на атестационната комисия.
3.4. В срок от два дни след провеждане на заседанието на Научния съвет по т. II.3.3.
Ръководството на Научния съвет изпраща решението по т. II.3.3. в отдел
“Счетоводство“ на Института за исторически изследвания–БАН за изпълнение на
решението в едноседмичен срок след решението на НС.
3.5. Сумите за всеки докторант се изчисляват както следва:
3.5.1. Общата сума, преведена от БАН за Института за исторически изследвания, се
разпределя в съотношение 40:60.
3.5.2. 40% се разделят на общия брой месеци за всички докторанти, обучавани през
календарната година. Всеки докторант получава сума за съответния брой
изработени месеци.
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3.5.3. 60% се разделят на общия брой точки, отчетени от докторантите и одобрени
от НС. Отделният докторант получава сума, получена от умножението на частното
по предходното изречение и индивидуалните точки по Атестационната карта.
3.5.4. Всеки докторант получава обща сума, получена от сбора по т. 3.5.2. и 3.5.3.
3.5.5. За докторант, който не покрие минимум от 50 точки, се счита, че няма
положителна атестация, и не участва в разпределението на средствата.
3.6. След края на процедурата отдел „Счетоводство“ на Института за исторически
изследвания–БАН изпраща счетоводен отчет до отдел „БФСД“ за изразходваната сума
за допълнителни стипендии и връща неизразходвания остатък, ако има такъв.
3.7. За докторантите, които успешно приключат подготовката на дисертационния си
труд в рамките на 3-годишния срок на докторантурата, 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.
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