Тарифа за таксите и възнагражденията по процедури, свързани с приложението на
ЗРАСРБ в ПУ „Паисий Хилендарски“
1.
(изм. с решение на АС, протокол № 27 от 14.10.2013 г.) Таксите и възнагражденията, свързани с
прилагането на Университетския правилник се изплащат в съответствие с унифицирана план-сметка за всеки
тип процедура, както следва:
1.1

за придобиване на образователната и научна степен "доктор" - 2532 лева;

1.2

за придобиване на научната степен "доктор на науките" - 4920 лева;

1.3

за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - 1296 лева;

1.4

за заемане на академичната длъжност "доцент" - 3852 лева;

1.5

за заемане на академичната длъжност "професор" - 5124 лева;

1.6 за признаване на научна степен, придобита в чужбина- 1218 лева.
2.
При повече от един кандидат, участващ в процедура за заемане на академична длъжност,
възнагражденията за рецензии и становища на членовете на научното жури (НЖ) се увеличават с 50%.
3.
На участници в НЖ или комисия, които са от други градове в България, се заплащат
командировъчни разходи съгласно българското законодателство.
4.
Ако рецензия или становище не бъдат представени в установения срок, възнаграждението на
съответния член на НЖ се намалява с по 10% за всяка седмица, следваща просрочването.
5.
Възнагражденията на членовете на НЖ се изплащат след приключване на съответната процедура.
В едноседмичен срок след последното заседание на НЖ при процедурите за придобиване на научна степен,
председателят на НЖ, представя на Ректора доклад относно резултата на приключилата процедура и
спазването на законовия срок. При процедурите за заемане на академични длъжности, в едноседмичен срок
след решението на ФС, деканът на съответния факултет представя пред Ректора доклад относно резултата на
приключилата процедура и спазването на законовия срок. На базата на получените доклади се изплащат
дължимите възнаграждения, а при успешни процедури следва издаване на съответни дипломи.
6.
Възнаграждението на членове на НЖ, които работят на основен трудов договор в Университета
се изплаща като допълнително трудово възнаграждение към месечната заплата.
7.
Разходите, свързани с обучението и със защитата на дисертационни трудове (от докторанти на
самостоятелна подготовка и кандидати за придобиване на научната степен ‘доктор на науките’), се поемат от
Университета (еднократно - за всяко лице на основен трудов договор в ПУ и конкретна научна степен).
8.
Разходите, свързани със защита на дисертационни трудове в други висши училища или научни
организации, разработени от лица на основен трудов договор в Университета, се по емат (еднократно за всяко
лице и дадена научна степен) от Университета, само ако са по професионални направления и специалности,
които не са акредитирани в ПУ.
9.
Разходите по процедури, свързани с избор на дадено лице на академична длъжност към
Университета или колеж или филиал в неговата структура, са за сметка на Университета или съответния колеж
или филиал (еднократно за лицето - за всяка от 3-те академични длъжности).
10. При неуспешна защита или процедура за избор на дадена академична длъжност, разходите за
всяка повторна процедура се заплащат от съответното лице.
11. Разходите за обучението и защитата на дисертационни трудове от докторанти на самостоятелна
подготовка, които не работят на основен трудов договор в Университета, са за тяхна сметка, или за сметка на
съответните висши училища, научни организации, и др.
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12. Определят се годишни такси по професионални направления за докторанти - платено обучение
(редовно, задочно и дистанционно) съгласно чл. 21. (5) от ЗВО, докторанти на сам остоятелна подготовка
(които не работят на безсрочен трудов договор в Университета), както следва:
Факултет по математика и информатика:
За професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … - 1500 лв. за задочна и
самостоятелна форма и 3000 лв. за редовна форма.
За професионално направление 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки - 2300 лв. за
задочна и самостоятелна форма и 4600 лв. за редовна форма.
Юридически факултет:
За професионално направление 3.6. Право - 2500 лв. за всички форми на обучение.
Биологически факултет
За професионално направление 4.3. Биологически науки - 3000 лв. за всички форми на обучение.
За професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … - 1000 лв. за самостоятелна форма
на обучение.
Педагогически факултет (изм. с решение на АС, протокол № 19 от 17.12.2012 г.):
За професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието - 1600 лв. за самостоятелна
форма на обучение; 1600 лв. за редовна форма на обучение и 1300 лв. за задочна форма на обучение.
За професионално направление 1.2. Педагогика - 1600 лв. за самостоятелна форма на обучение; 1600
лв. за редовна форма на обучение и 1300 лв. за задочна форма на обучение.
За професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... - 2000 лв. за самостоятелна форма
на обучение; 1600 лв. за редовна форма на обучение и 1300 лв. за задочна форма на обучение.
За професионално направление 3.2. Психология - 3000 лв. за самостоятелна форма на обучение; 2500
лв. за редовна форма на обучение и 2000 лв. за задочна форма на обучение.
Факултет по икономически и социални науки (изм. с решение на АС, протокол № 20 от 17.07.2017 г. и
протокол № 25 от 20.12.2021 г.):
За професионално направления 3.3. Политически науки - 2000 лв. за всички форми на обучение.
За професионално направления 3.7. Администрация и управление - 2000 лв. за всички форми на
обучение.
За професионално направления 3.8. Икономика - 2000 лв. за всички форми на обучение.
За професионално направления 9.1. Национална сигурност - 2000 лв. за всички форми на обучение.
Физически факултет:
За професионално направление 4.1 Физически науки - 2300 лв. за всички форми на обучение
За професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … - 1000 лв. за всички форми на
обучение
Философско-исторически факултет:
За професионални направления: 2.2. История и археология, 2.3 Философия, 2.4 Религия и теология, 3.1
Социология, антропология и науки за културата - 1600 лв. за всички форми на обучение.
Химически факултет:
За професионално направление 4.2. Химически науки и 5.10. Химични технологии - 5000 лв. за редовна
форма на обучение, 4500 лв. за задочна и 6000 лв. за самостоятелна форма на обучение.
За професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … - 2300 лв. за редовна форма на
обучение, 2000 лв. за задочна и 6000 лв. за самостоятелна форма на обучение.
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Филологически факултет:
За професионално направление 2.1.Филология - 2400 лв. за самостоятелна форма на обучение; 1 800 лв.
за редовна форма ; 1500 лв. за задочна форма на обучение.
За професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … - 2000 лв. за самостоятелна форма
на обучение;1600 лв. за редовна форма на обучение; 1300 за задочна форма на обучение.
13. План-сметките на докторантите (по професионални направления) за всички форми на обучение,
субсидирани от държавата, и платено обучение, се одобряват от Ректора по предложение на съответния декан
на факултет за всяка година от тяхното обучение.
14. Участници в процедури за получаване на научни степени ‘доктор’ и ‘доктор на науките’,
разходите на които не се поемат от Университета, привеждат 100% от дължимата сума при подаване на
документите за защита.
15. Възнаграждението на членове на научното жури, подали декларации до 20.06.2011 г., се определят
съгласно решение на Академичния съвет, протокол № 38 от 24.01.2011 г. и протокол № 2 от 18.04.2011 година.
16.

С приемането на тази Тарифа решенията на Академичния съвет по т. 15. се обявяват за з агубили

сила.
Тарифата е приета с решение на Академичния съвет, протокол № 4 от 20.06.2011 година, изменена с
решение на Академичния съвет, протокол № 6 от 26.09.2011 година, протокол № 19 от 17.12.2012 г., протокол
№ 27 от 14.10.2013 г., в сила от 01.11.2013 г., протокол № 20 от 17.07.2017 г., протокол № 25 от 20.12.2021
година.
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