
Нормативна база за формиране на издръжка за обучението на докторантите

Издръжката  за  обучението  на  докторантите  в  редовна  и  задочна  форма  на  обучение  в
Република България се регламентират чрез следните нормативни документи:

– Закона за висше образование (чл. 91, ал. 3, ЗВО)

–  Постановление  на  Министерски  съвет  (ПМС) No  35/27.02.2008  г.  за  определяне  на
диференцирани  нормативи  по  научни  специалности  за  издръжка  на  обучението  за  един
докторант в организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО (бр. 26/07.03.2008 г. на Държавен вестник)

– ежегодно ПМС за изпълнение на Държавния бюджет на Република България, в което
се определя базовия норматив за издръжка на обучението на един студент (за 2018 г., чл. 11 в
ПМС No 332/22.12.2017 г., публикуван в бр. 103/28.12.2017 г. на Държавен вестник)

Съгласно  действащите  нормативни  документи,  базовият  норматив  за  издръжка  на
обучението  на един студент  за  2018 г.  е  693  лв.  (ПМС No 332/22.12.2017  г.).  Базовият
норматив  за  издръжка  на  обучението  за  един  докторант  е  удвоеният  размер  на  базовия
норматив  за  издръжка  на  обучението  за  един  студент.  Диференцираните  нормативи  за
издръжка на обучението на един докторант по научни специалности са определени в чл. 3 на
ПМС No35/27.02.2008 г. В научните специалности, в които се обучават докторанти в БАН
диференциалните нормативи са, както следва:

 за  научните  специалности  от  приложение  No  1  (педагогика  и  икономика)  –
коефициент 1.00;

 за  научните  специалности  от  приложение  No  2  (философия,  история,  право,
психология, култура и изкуство, социология и политически науки и т.н.) - коефициент
1.60;

 за научните специалности от приложение No 3 (математика, механика, химия, физика,
астрофизика, геофизика, биология, екология и т.н.) - коефициент 2.30.

Издръжката на обучението за една година за един редовен докторант в срок на обучение е
произведение от удвоеният размер на базовия норматив за издръжка на обучението за един
студент и коефициента за научната специалност.

Съгласно  допълнителните  разпоредби  на  ПМС  No35/2008  г.  субсидията  за  издръжка  на
обучението за една година  на един задочен докторант в срок на обучение се равнява на
една  трета  от  издръжката  за  обучение  на  един  редовен  докторант  по  същата  научна
специалност.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=121196
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=4908
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2133647361

