
 

 

 

УТВЪРДИЛ:............................. 

Ректор на МУ-София 

 

Правила за разпределение на допълнителните средства за стипендии 

между структурните звена на МУ-София по ПМС 90 на МС от 

26.05.2000г. 

 

1. Сумата за разпределение, определена за МУ-София е в размер на 116917 лв. 

 

2. Право да участват за допълнителна стипендия по чл. 2, ал. 4 на ПМС 90 на 

МС от 26.05.2000г. имат следните докторанти на МУ-София: 

- Докторантите – 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, които се 

обучават срещу заплащане. 

- Докторанти – чужденци, които постоянно пребивават в РБ, приети за 

обучение по реда на българските граждани на места, субсидирани от 

държавата. 

 

3. Разпределението на средствата между структурните звена на МУ-София се 

извършва въз основа на получената стойност от индекса на интензивност на 

научната дейност на всяко структурно звено на МУ-София. Не се 

предвиждат допълнителни критерии за разпределението на допълнителните 

стипендии по звената на МУ-София. 

 

4. Индексът на интензивност на научната дейност е изчислен в Приложение № 

1, съобразно правилата на чл. 2, ал. 7 от  ПМС 90 на МС от 26.05.2000г. и 

дадените указания на МОН в писмо с изх. № 9104-117/12.11.2018г. и наш вх. 

№ 8070/13.11.2018г.  

 

5. Деканите на факултетите на МУ-София в срок до 5 /пет/ работни дни от 

утвърждаване на настоящите правила следва със заповед да определят 

комисия, в състава на която се включват и представители на докторантите, 

която да разработи механизъм за определяне броя и размера на 

допълнителните стипендии за докторантите на МУ-София. 



 

6. Механизмът за определяне броя и размера на допълнителните стипендии, 

следва да съответстват на разпоредбите на ПМС 90 на МС от 26.05.2000г.  

 

7. Броят и размерът на допълнителните стипендии, трябва да се определят въз 

основа на размера на средствата за съответния факултет, посочени в 

Приложение № 1 към настоящите правила. 

 

8. Решенията на комисиите се изготвят и представят в срок до 15 /петнадесет/ 

работни дни от датата на съответната заповед по т. 5, в деловодството на 

ректората за съгласуване с отдел „Наука и акредитация“ и утвърждаване от 

ректора на МУ-София. 

 

9. Одобрените кандидати за получаване на допълнителни стипендии не могат да 

получават допълнителни възнаграждения по други сходни програми с 

национално финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми. И 

обратното – лица, които получават допълнително финансиране по други 

програми не могат да кандидатстват за допълнителни стипендии. 

 

10. Настоящите правила влизат в сила, считано от 15.11.2018 г. 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – панел за входните данни и калкулатор за разпределение на 

допълнителната субсидия от МОН за докторантски стипендии на звената на 

МУ-София; 

2. Приложение № 2 – научни публикации на изследователския систав на МУ-

София в реферирани списания. 

3. Приложение № 3 – писмо на МОН с изх. № 9104-117/12.11.2018г. 

 

 



1. ВХОДНИ ДАННИ ПО ЗВЕНА.

Брой публикации в списания, които се реферират от Web of science, за последните 5 пълни години:

звено статус

Медицински факултет 2336

Факултет по дентална медицина 134
Факултет по обществено здраве 450

Фармацевтичен факултет 705

ОБЩО 3625

Брой преподаватели на основен ТД към 1 януари на текущата календарна година:

звено общ брой

Медицински факултет 139

Факултет по дентална медицина 75

Фармацевтичен факултет 67

ФОЗ 102

ОБЩО 383

Брой действащи редовни докторанти към 30.10 на предходната предходната календарна година:

звено статус форма на обуч. брой

Медицински факултет действащ редовна 87

Факултет по дентална медицина действащ редовна 3

Факултет по обществено здраве действащ редовна 9

Фармацевтичен факултет действащ редовна 12

111

116917

2. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИНТЕНЗИВНОСТИТЕ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ, ПРОЦЕНТИТЕ И КРАЙНИТЕ СУМИ НА СУБСИДИИТЕ НА ЗВЕНАТА:

Изчисление на научната интензивност на звената:

звено ISI

Медицински факултет 3,22

Факултет по дентална медицина 1,31

Факултет по обществено здраве 2,43

Фармацевтичен факултет 2,49

9,45

Изчисление на процентите и крайните суми на звената:

звено

% на звената 

от 

субсидията 

на МОН

суми за звената от 

субсидията на МОН

Медицински факултет 34,04 39794

Факултет по дентална медицина 13,88 16223

Факултет по обществено здраве 25,76 30119

Фармацевтичен факултет 26,33 30781

100,00 116917

ПРИЛОЖЕНИЕ

Индексът на интензивност  на научната 

дейност на звената/ISI/ се изчислява 

съобразно правилата на чл. 2, ал. 7 от  ПМС 

90 на МС от 26.05.2000г.

Процентите на звената от субсидията на МОН се изчисляват 

на база на изчислените ISI на звената. Сумите за звената от 

субсидията на МОН се изчисляват на база на изчислените 

проценти и общата субсидия на МОН.

ПАНЕЛ ЗА ВХОДНИТЕ ДАННИ И КАЛКУЛАТОР ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СУБСИДИЯ НА МОН ЗА ДОКТОРАНТСКИ 

СТИПЕНДИИ НА ЗВЕНАТА ОТ МУ-СОФИЯ

подават се от звената 

и/или ототдел "Наука" на  

Ректората на МУ-София

вземат се от Регистъра с 

актуалност към 30.03 на 

текущата кал. година

вземат се от Регистъра с 

актуалност към 30.10 на 

предходната кал. година

Обща субсидия на МОН за рапределение между 

звената на МУ-София:
подава се от МОН

ОБЩО



звено/година 2013* 2014* 2015** 2016** 2017**

общо за периода 

2013-2017 г.

Медицински факултет 344 426 714 326 526 2336

Факултет по дентална медицина 6 72 15 28 13 134

Фармацевтичен факултет 173 192 129 106 105 705

Факултет по обществено здраве 54 221 44 57 74 450

Общо за МУ-София: 577 911 902 517 718 3625

*Брой научни публикации, които са 

реферерирани и индексирани в световни

вторични източници

за 2013 и 

2014 г.

**Брой на научните публикации,  

публикувани в издания с импакт фактор 

(Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS)

за 2015, 

2016 и 

2017 г.

Забележка:

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ НА МУ-СОФИЯ В РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ

(информацията е от базата данни на годишните научни отчети към МОН)
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