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УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

ЗАПОВЕД

Вх.№.

№ //:?//г
М Ж . 2 0 1 7

Г.

град София

Във връзка с прилагане на ПУРПНС и ПУРЗАД на ТУ - София и прйлагане на
Глава 2 от Закон за развитие на академичния състав в Република България,
НАРЕЖДАМ:
Определям следните такси и размери на хонорарит при процедури за
придобиване на ОНС „Доктор" и „Доктор на науките" от външни за ТУ-София
кандидати:
1. .Такса, платима от външен кандидат, при провеждане на защита на
ОНС ,Доктор" и основно звено на ТУ - София:
- български гражданин
- чуждестранен гражданин

2 500,00 лева без ДДС
3 300,00 лева без ДДС

а) Хонорари за членовете на научно жури:
- за изготвена рецензия:
- от доцент

250,00 лева

- от професор

280,00 лева

за изготвено становище:
- от доцент

125,00 лева

- от професор

140,00 лева

за участие в заключително заседание на жури:
- на председателя
- на научния секретар
- на член

80,00 лева
70,00 лева
50,00 лева
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б) Възнаграждение на технически секретар на жури
в) Възнаграждение на счетоводител
г) Разходи за отпечатване на автореферат до 32 стр.,

02/03

50,00 лева
30,00 лева

формат А5, 50 бр.
50,00 лева
д) пощенски, телефонни и други административни разходи 50,00 лева
е) чуждестранен гражданин преводачески услуги
800,00 лева
ж) отчисления за ГУ-София
1000,00 лева

2. Такса, платима от външен кандидат, при провеждане на защита на
НС „Доктор иа науките" в основно звено на ТУ - София:
български гражданин

4 500,00 лева

чуждестранен гражданин

5 300,00 лева

а) Хонорари за членовете на научно жури:
за изготвена рецензия:
- от доцент
- от професор

500,00 лева
550,00 лева

за изготвено становище:
- на доцент
- на професор
-

250,00 лева
280,00 лева

за участие в заключително заседание на жури:
- на председател

80,00 лева

- на научен секретар

70,00 лева

- на член

50,00 лева

б) Възнаграждение на технически секретар на жури

50,00 лева

в) Възнаграждение» на счетоводител

30,00 лева

г) Разходи за отпечатване на автореферат до 64 стр.,
100,00 лева

формат А5, 50 бр.
д) пощенски, телефонни и други административни разход

50,00 лева

е) чуждестранен гражданин преводачески услуги

800,00 лева
1000,00 лева

ж) отчисления за "ГУ-София

3. Външният кандидат заплаща допълнително разходите за командировка на
членове на научното жури за участие в заседанията. Тези разходи се
определят след утвърждаване на състава на научното жури.
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4. Външният кандидат заплаща и разходите за обявяване на конкурси в
Държавен вестник съгласно действащата тарифа на вестника.
5. Посочените хонорари за рецензии и становища, които членовете на научно
жури за заемане на академични длъжности изготвят, се отнасят за
случаите, когато в конкурса участва един кандидат. При участие на двама
и повече кантдидати в един конкурс хонорарите се завишават с 20% за
всеки следващ кандидат.
6. Възнагражденията се изплащат в едномесечен срок от зан
заседание на журито по банков път.

Главен счетоводител:
/маг. ик. Мария Иванова/

РЕКТОР:
/проф. дтн

Георги Михов/

