
Съгласно Правилника на ЦО при БАН общото специализирано обучение 

изисква всеки докторант да завърши успешно най-малко два специализирани 

докторантски курса, в които трябва да бъдат усвоени основни теоретични и/или 

методологични познания в областта на дисертационната тема или в близка до нея 

интердисциплинарна област. Успешното завършване на такъв лекционен курс носи 20 

кредита. Информация за курса и записването става при лектора – ръководител на курса. 

Докторантът задължително съгласува с научния си ръководител избрания курс. 

Припомняме Ви, че даден специализиран курс ще се провежда като лекционен, ако за 

него са записани повече от 4 докторанти. Такъв курс има хорариум от 30 учебни часа и 

след успешното му завършване докторантът ще получи 20 кредита. Когато за даден 

специализиран курс са записани по-малко от 5 докторанти, курсът ще бъде 

консултативен. Такъв курс се провежда по програмата, която е обявена, но в рамките на 

20 учебни часа. Съгласно утвърждаващо ново решение на Центъра за обучение след 

успешно завършване на консултативния курс докторантът получава 20 кредита. 

Докторантите могат да се запишат и в курсове, организирани от ВУЗ. След 

представяне на удостоверение за успешно завършен такъв курс докторантът получава 

също 20 кредита. 

След приключването на курса ръководителят следва да изпрати своевременно в 

ЦО протокол с имената на участниците. На успешно завършилите курса ЦО издава 

удостоверение, което да бъде приложено към докторантското досие. След приключване 

на курса Центърът за обучение изплаща на лектора, който се ползва с правата на 

преподавател, хонорар за 30 учебни часа за лекционен курс и 20 учебни часа за 

консултативен курс. С решение на Финансовата комисия на Общото събрание на БАН 

заплащането е по единна тарифа 9 лв/час. 

За обучението на своите докторанти държавна поръчка ПНЗ следва да внесе 

ПРЕДВАРИТЕЛНО в ЦО такса в размер на 40 лв. за един курс. ПНЗ може да покрие  

тези разходи от събрани докторантски такси. Докторантите на самостоятелна 

подготовка или на платено обучение в БАН внасят в ЦО същата такса от собствени 

средства или от други източници. Сумата трябва да се преведе в Центъра по банков път 

на сметка: 

УниКредит Булбанк 

IBAN BG12 UNCR 9660 3120 7151 16 

BIC код UNCRBGSF 

Контролът по изпълнението на докторантската програма и набирането на 

минимума от 250 кредити, необходим за предзащита, се осъществява от Научния съвет 

на съответното ПНЗ, в което е зачислен докторантът, по доклад на научния 

ръководител. 

Подробна информация за организираните от ЦО специализирани докторантски 

курсове може да бъде получена на WEB сайта на Центъра за обучение http://edu.bas.bg. 

http://edu.bas.bg/

