
СТАТУТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРИ БАН 
 
 
 

1. Центърът за обучение (ЦО) при Българската академия на науките е 
специализирано звено на БАН, създадено                                                                                             
с цел организиране и координиране обучението на български и чуждестранни 
граждани по образователната и научна степен “доктор”, по образователната 
степен “магистър” съвместно с висши училища, както и чрез други форми на 
специализация, квалификация и преквалификация. ЦО действа в съгласие със 
Закона за висшето образование, Закона и Устава на БАН. 

2. Центърът за обучение при БАН е юридическо лице. 
3. Дейността на ЦО при БАН се финансира чрез бюджетна субсидия и от 

собствени приходи. 
4. ЦО при БАН се ръководи от Ректор и Академичен съвет. 
5. Ректорът на ЦО при БАН има статут на директор на специализирано звено на 

БАН и се избира за четири години от Управителния съвет (УС) на БАН в 
съответствие Правилата за избор на директор на ПНЗ. Ролята на Общото 
събрание на ПНЗ се изпълнява от Академичния съвет. 

6. Академичният съвет на ЦО при БАН се състои от Председател и 16 члена, по 
двама представители на всяко научно направление в БАН. Те се избират за срок 
от четири години. Съгласно Закона за висшето образование в АС се избират 
представители на обучаваните – двама редовни докторанта по държавна 
поръчка, съобразно срока на докторантурите им. 

7. Ректорът е Председател на АС по право и участва в заседанията на 
Ръководството на БАН.  

8. Членове на АС се избират от УС на БАН по следната процедура: 
(1) В указан от УС на БАН срок Съветите на директорите на разширени 

заседания, с участието на делегатите в ОС на БАН от съответното 
направление, определят четирима кандидати за членове на АС, 
утвърдени учени с педагогически опит и познания в областта на висшето 
образование. 

(2) От четиримата предложени кандидати за членове на АС от съответното 
направление, УС на БАН избира двама след дискусия и тайно гласуване, 
съгласно Правилата за дейността на УС. 

(3) УС на БАН утвърждава двама представители на докторантите в БАН. 
Мандатът на представителите на докторантите изтича със срока на 
докторантурите им. 

9. АС на ЦО при БАН разработва и представя за утвърждаване от УС правилници 
за: 

(1) Дейността на ЦО при БАН и на АС на ЦО при БАН; 
(2) Организиране на дейностите по подготовка на докторанти; 
(3) Организиране на дейностите по следдокторска специализация в БАН; 
(4) Обучение на чуждестранни докторанти. 


