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ПРАВИЛА  

за разпределение на допълнителните средства за стипендии  

между факултетите на МУ-София по ПМС 90 от 26.05.2000 г. 
 

 

 

1. Сумата за разпределение, определена за МУ-София, съгласно Постановление №103 

на МС от 21.05.2020 г. (обн. В ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г.), е в размер на 378 369 лв. 

 

2. Право да участват за допълнителна стипендия по чл. 2, ал. 4 на ПМС 90 на МС от 

26.05.2000 г. имат следните докторанти на МУ-София: 

- Докторантите – български граждани и граждани на държави – членки на 

Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети на 

места, субсидирани от държавата, с изключение на докторантите, които се 

обучават срещу заплащане. 

- Докторанти – чужденци, които постоянно пребивават в РБ, приети за обучение 

по реда на българските граждани на места, субсидирани от държавата. 

 

3. Разпределението на средствата между факултетите на МУ-София се извършва въз 

основа на получената стойност от индекса на интензивност на научната дейност на 

всяко звено на МУ-София. Не се предвиждат допълнителни критерии за 

разпределението на допълнителните стипендии по звената на МУ-София. 

 

4. Индексът на интензивност на научната дейност е изчислен в Приложение № 1, 

съобразно правилата на чл. 2, ал. 7 от  ПМС 90 от 26.05.2000 г. и дадените указания 

на МОН в писмо с изх. № 9104-117/12.11.2018 г. и наш вх. № 8070/13.11.2018 г.  

 

5. Деканите на факултетите на МУ-София, в срок до 2 /два/ работни дни от 
утвърждаване на настоящите правила следва със заповед да определят комисия, в 
състава на която се включват и представители на докторантите, която да разработи 
механизъм за определяне броя и размера на допълнителните стипендии за 
докторантите на МУ-София. 



 
6. Механизмът за определяне броя и размера на допълнителните стипендии, следва 

да съответстват на разпоредбите на ПМС 90 от 26.05.2000 г.  
 

7. Броят и размерът на допълнителните стипендии, трябва да се определят въз основа 
на размера на средствата за съответния факултет, посочени в Приложение № 1 към 
настоящите правила. 
 

8. Решенията на комисиите се изготвят и представят в срок до 5 /пет/ работни дни от 
датата на съответната заповед по т. 5, в деловодството на Ректората за съгласуване 
с отдел „Наука и акредитация“ и утвърждаване от Ректора на МУ-София. 
 

9. Одобрените кандидати за получаване на допълнителни стипендии не могат да 

получават допълнителни възнаграждения по други сходни програми с национално 

финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми. И обратното – лица, 

които получават допълнително финансиране по други програми не могат да 

кандидатстват за допълнителни стипендии. 

 

10.  Настоящите правила влизат в сила, считано от 15.02.2021 г. 

 
 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – панел за входните данни и калкулатор за разпределение на 

допълнителната субсидия от МОН за докторантски стипендии на звената на МУ-

София; 

2. Приложение № 2 – научни публикации на изследователския състав на МУ-София в 

реферирани списания. 

3. Приложение № 3 – писмо на МОН с изх. № 9104-117/12.11.2018 г. 

 


