
БЪЛГАРСКА   АКАДЕМИЯ   НА   НАУКИТЕ 

СЕДМО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАН

________________________________________________________________

ПРАВИЛНИК

за разпределение, разходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на
докторантите в БАН

(приет от VII-то ОС на БАН на заседание № 33 / 11.06.2018 г.)

РАЗДЕЛ I. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИЗДРЪЖКАТА ЗА
ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ В БАН

Чл. 1. (1)  Полагащата се сума за издръжка на обучението на докторантите се изчислява в
съответствие  с  приложимата  нормативната  уредба  и  въз  основа  на  справка  за  броя  на
докторантите  в  редовна  и  задочна  форма  на  обучение  за  всеки  календарен  месец  в
съответната  година.  Справката  се  подава  от  научните  звена  и  се  обобщава  от  отдел
„Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“ (БФСД) към БАН-Администрация.

(2)  Получената  сума  за  издръжка  на  обучението  на  докторантите  се  включва  към
определените средства за централизирани разходи от субсидията за съответната година и се
утвърждава от Общото събрание.

(3)  Сумата за  издръжка на  обучението на  докторантите  като част  от  общата субсидия на
звеното  се  предоставя  като  лимит  за  разход  чрез  Системата  за  електронни  бюджетни
разплащания (СЕБРА).

(4) При зачисляване на нови докторанти по време на текущата финансова година научното
звено  подава  доклад  до  отдел  БФСД,  като  средствата  за  докторантска  издръжка  за
новозачислени  докторанти  се  отпускат  допълнително  на  звеното  и  се  утвърждават  с
корекцията  на  бюджета  на  БАН за  второто  полугодие.  За  целта  в  проекта  за  бюджет  се
предвижда резерв в определените средства за централизирани разходи.

Чл. 2.  (1) Средствата за издръжка на обучението на докторантите, отпускани целево всяка
календарна година, могат да бъдат разходвани, както следва:

1.1.  За  режийни  разноски  и  административни  плащания  на  обучаващото  звено  –  не
повече от 7%;
1.2. За възнаграждение на ръководителя на редовен (задочен) докторант – не повече от
10%;
1.3.  За  разходи  и  дейности,  които  са  пряко  свързани  с  осъществяване  на
докторантурата:
 разходи за апаратура, информационни продукти, материали, химикали, консумативи,

книги и др.;
 заплащане на услуги (ремонт на апаратура, анализи, печатни и копирни услуги и др.);
 командировки  в  страната  и  чужбина  (участия  в  научни  форуми,  обучения,



специализации, теренни изследвания в страната);
 такси за публикуване на научни статии и информационно обезпечаване.

(2) Средствата  се  отпускат  след  съвместен  доклад и  финансова план-сметка,  изготвени и
подписани  от  докторанта  и  научния  ръководител,  в  които  да  бъде  обосновано  тяхното
използване;

(3) Екземпляр  от  подписаната  план-сметка  се  представя  в  счетоводството  на  съответното
звено, което води аналитична отчетност за извършените разходи за всеки докторант.

РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНАТА ИЗДРЪЖКА ЗА
ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ В БАН

Чл. 3.  Средствата за издръжка на обучението на докторанти се отпускат на всяко научно
звено като целева субсидия и се отчитат като отделно перо от всяко научно звено в края на
финансовата година.

Чл.  4. (1) Отчетът  за  разходването  на  целевата  субсидия  за  издръжка  на  обучението  на
докторанти  се  предоставя  чрез  поименна справка-формуляр,  която съдържа имената  на
докторантите и сумите, изразходвани от субсидията за всеки един от тях, разпределени по
счетоводни  параграфи  и  подпараграфи,  съгласно  Единната  бюджетна  класификация  за
съответната година и в съответствие с правилата в РАЗДЕЛ I. Отчетите се предоставят на
отдел БФСД към БАН-Администрация с копие до Комисията за млади учени към ОС на БАН.

(2) Справката  се  подписва  от  директора,  главния  счетоводител,  докторантите  и  техните
научни ръководители. Отказалите да подпишат отчета предоставят писмени мотиви, които се
прилагат към него.

Чл. 5. Неизразходваните  през 2017 г. средства остават в сметката на научните звена и се
разходват  през  2018  г.,  като  се  добавят  към пълната  сума  за  издръжка  на  обучението  на
докторантите, определена за 2018 г.  В края на 2018 г. всяко научно звено отчита цялата
сума (преходния остатък от 2017 г. плюс сумата за 2018 г.) по реда на чл. 4.

Чл.  6.  (1)  Считано  от  2019  г.  остатъкът  от  неизразходвани  средства  за  докторантска
издръжка от предходната година се запазва в сметката на научните звена и се разходва в
текущата година, като на звената се превеждат средства равни на определената субсидия за
издръжка  на  обучението  на  докторантите  за  текущата  година,  намалена  с  остатъка  от
предходната  година.  В  края  на  текущата  година  се  отчита  цялата  полагаща  се  сума  за
издръжка  на  обучението,  изчислена  съгласно  чл.  1  ал.  1,  и  равняваща  се  на  сумата  на
преведените  в  звената  средства  за  текущата  година  плюс остатъка  от  предходната,  ако  е
имало такъв.

(2) Неизразходваните средства за издръжка на докторанти се превеждат от научното звено на
БАН-Администрация в  случай,  че  за  следващата  година звеното няма редовни и задочни
докторанти в срок на обучение.

Чл. 7. При установяване на необосновани разходи в отчетните справки, несъответстващи на
приетите  правила  за  разходване  на  субсидията  (чл.  2,  ал.  1),  се  изисква  допълнителна
информация от научните звена и в случай на необходимост се сезира отделът за вътрешен
одит на БАН-Администрация.

Чл. 8. В срок до десет дни след приемането на настоящия правилник Центърът за обучение
при  БАН публикува  на  Интернет  страницата  си  информацията  относно  определените  в



нормативните актове базов норматив и диференцирани нормативи за издръжка на обучението
на  един  докторант  в  съответствие  с  научната  специалност  и  формата  на  обучение  и  я
актуализира при всяко изменение на приложимите нормативни актове.

Чл. 9. БАН-Администрация изпраща настоящия правилник до всички научни звена на БАН и
го поставя на интернет-страницата на Центъра за обучение на БАН.


