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І. Общи положения. 

Настоящите правила са разработени в изпълнение на разпоредбите на 

Постановление №103 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши 

училища и научни организации за 2020 г. и Постановление №90 на МС от 26.05.2000 г. 

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

специализантите от държавните висши училища и научни организации. 

Получените средства за Факултета по хуманитарни науки са 5054,61лв. 

В съответствие със стратегията за развитие на научния потенциал и 

специфичните нужди от специалисти, Факултетът по хуманитарни науки определя 

настоящата обща рамка за изпълнение, включваща правила и критерии за 

разпределението на получените средства. 

 

II. Правила за участие на Факултета по хуманитарни науки 

1. ФХН сформира комисия, включваща представители на докторантите, която 

разработва механизъм за определяне броя и размера на допълнителните стипендии 

в звеното, като цели насърчаване на образователната и научната им дейност. 

Съставът й е обявен публично на интернет страницата на структурното звено. 

2. Стипендиите се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца 

след приключване на атестацията им по чл. 17 от Правилника за прилагане на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с 

Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. и се изплащат еднократно 

въз основа на броя на месеците, за които са атестирани положително. 

3. Редовните докторанти, участващи в разпределението на допълнителните стипендии 

трябва да отговарят на следните условия: 

- Да са изпълнили дейностите по индивидуалния план за съответния период; 

- Да са предали отчети за реализираните дейности по индивидуалния план; 

- Да са получили положителна атестация за съответния период; 

- Да са заплатили таксата си за обучение; 

- Да не са получили финансиране на програма „Млади учени и постдокторанти“. 



4. Комисията разработва механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите и 

определя броя и размера на възнагражденията по програмата. Членовете на 

комисията нямат право да кандидатстват за допълнителни стипендии.  

5. Решенията на комисията се одобряват от ръководните органи на бенефициентите. 

6. Съветът на звеното одобрява на свое заседание внесените кандидатури на 

докторанти, които отговарят на условията.  Документите на одобрените кандидати  

се депозират в деловодството на ШУ, заедно с протокола от звеното.  

7. Съветът на звеното определя и обявява сроковете за подаване и одобряване на 

документите по кандидатурите. 

8. Академичният съвет утвърждава кандидатите. 

9. Организациите-бенефициенти обявяват на интернет сайта си резултатите от 

проведените конкурси и имената на одобрените кандидати.  

 

 


