
 

 

ПРАВИЛА 

 
 

за условията, реда за разпределение и разходване на средствата, отпускани 

от бюджета на МОН за допълнителни стипендии на докторантите на Аграрен 

Университет-Пловдив 

 
 
Чл. 1. (1) С настоящите правила се регламентират условията, реда за разпределение и 

разходване на средствата, отпускани целево от бюджета на МОН за допълнителни 

стипендии на докторантите по чл.1, ал.1 т. 2 и 5 от Постановление №90 на 

Министерския съвет от 2000 г. и ПМС 105 от 02.05. 2019 г. 

(2) Размерът на сумата, който се предоставя на Аграрен Университет-Пловдив е 21 534 

лв., съгласно приложение към ПМС 212/01.07.2021 (Обн. ДВ. бр. 56 от 6.07.2021). 
 

Чл. 2. Право на допълнителна стипендии имат: 

1. Редовни докторанти - 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, приети по реда на чл. 21, ал. 

5 от Закона за висшето образование. 

2. Редовни докторанти – чужденци, които постоянно пребивават в РБ, приети за 

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

Чл.3. Редовните докторантите, участващи в разпределението на допълнителните стипендии трябва 

да отговарят на следните условия: 

1. Да са действащи докторанти; 

2. Да са заплатили таксите си за обучение; 

3. Да са изпълнили дейностите по индивидуален план; 

4. Да са получили положителна атестация;  

5. Да не са трудов договор на пълен работен ден към АУ-Пловдив. 

 
Чл. 4. (1) Разпределението на средствата се извършва пропорционално на получената 

стойност на индекса на интензивност на научната дейност на всяко структурно звено и 

съответния брой действащи докторанти, обучавани в редовна форма на обучение за 

съответната година. 

(2) Средствата по чл.1, ал. (2) се предоставят на структурни звена, които: 

1. Обучават редовни докторанти; 

2. Индексът на интензивност на научната дейност за съответната година е по 

голям от 0.1; 

Чл.5. Разпределението на средствата между структурните  звена  се  извършва съгласно 

методиката на ал. 6 от Постановление № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на 

Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за 

предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от 

държавните висши училища и научни организации, според която за всяко структурно 

звено индексът на интензивност на научната дейност (ISI) се изчислява по формулата: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

където; 

NP е броят документи (публикации) за съответното  структурно  звено, публикувани 

през последните  5 завършени  календарни  години, включени в базите  данни  с 

реферативна и наукометрична информация по данни от Аналитичната платформа 

InCites на Web of Science; 

 

NS е  броят  учени  в  съответното  структурно  звено,  назначени  на  основен  

трудов договор къ.м януари на съответната година, за която се изчислява индексът на 

научната дейност; 

 

ND   е   броят   редовни докторанти,   действащи   в   съответното   звено   по  

данни, получени от Регистъра  по  чл.  10,  ал.  2,  т.  3,  буква  "в"  от  Закона  за  

висшето  образование  към  октомври  на  календарната   година,   предхождаща 

годината , за която се изчислява индексът на интензивност на научната дейност; 

 

Н Index (индекс на Хирш) има стойност к, когато има точно к на брой 

документи (на съответното структурно звено), всеки от които е цитиран поне 

к пъти по данни от Аналитичната платформа InCites на Web of Science за 

документи, публикувани през последните 5 завършени календарни години;( за 

всяко структурно звено е 1, съгласно писмо на МОН 9107-88/17.05.2019). 

 

СI е усредненият по области на науката показател за влияние на цитиранията от 

Аналитината платформа In Cites на Web  of  Science  за  документи, на 

съответното структурно звено, публикувани през последните 5 завършени календарни 

години за всяко структурно звено е 1, съгласно писмо на МОН9107-88/17.05.2019). 

 

Чл. 6. Във всяко структурно звено, на което се предоставят средства се сформира 

комисия, включваща представители на докторантите, която разработва механизъм за 

определяне броя и размера на допълнителните стипендии в звеното, с което се цели 

насърчаване на образователната и научната дейност на докторантите. 

(1) Комисиите се сформират със заповед на Декана на съответния факултет.   

(2) Работата на факултетните комисии се контролира от зам.-ректор по учебна дейност 

и акредитацията 

Чл. 7. Стипендиите по чл. 3 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 и се 

изплащат еднократно въз основа на броя на месеците, за които са атестирани 

положително. 

*Правилата са утвърдени от АС (Протокол №13/24.09.2021). 
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Приложение 1 
 

Разпределение на средствата по структурни звена за допълнителни стипендии на 

докторантите, съгласно ПМС № 212 на МС от 01.07.2021 г. (обн.  ДВ, бр. 56 от 

06.07.2021 г., в сила от 06.06.2021 г.) 
 

Факултети Публикации 

съгласно 

InCites за 

последните 5 
години /брой/ 

Преподаватели на 

основен трудов 

договор към 

10.2020/ брой/ 

Редовни 

докторанти към 

10. 2020 г. 

/брой/ 

Агрономически 
факултет 

191 63 8 

Факултет по Лозаро- 
градинарство 

89 41 3 

Факултет по Растителна 
защита и Агроекология 

106 39 7 

Факултет по Икономика 78 37 5 

Общо 464 181 23 
 

 

 

 
Факултети Интензивност 

на научната 
дейност 

% за 
разпределение 

Сума за 

разпределение 
/лв/ 

Агрономически факултет 2,69 30,29 6522,65 

Факултет по Лозаро- 
градинарство 

2,02 22,75 4898.98 

Факултет по Растителна 
защита и Агроекология 

2,30 25,90 5577,31 

Факултет по Икономика 1,87 21,06 4535,06 

Общо: 8.84/88 100 215314 

 


