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ПРОЦЕДУРА  

 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЗНАВАНЕ НА 

ОНС „ДОКТОР”  В СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЧЛ.5 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
1. Кандидатите за признаване на ОНС „Доктор” подават в отдел „Академично и научно 
развитие" следните документи: 
1. Заявление; 
2. Автобиография (европейски образец); 
3. Диплома за завършено висше образование; 
4. Диплома за научна степен, издадена от съответната научна организация в оригинал и 
официално заверен превод (консулска заверка); 
5. Дисертационен труд в 2 екземпляра на хартиен и 1 на електронен носител;  
6. Автореферат на български език в 2 екземпляра на хартиен и 1 на електронен носител; 
7. Декларация за истинността на посочените данни и за това, че им е известна отговорността за 
представяне на неверни данни, която се носи по реда на Наказателния кодекс на Република 
България; 
8. Документ за внесена такса за административни услуги; 
 
 
1.1. В седем дневен срок от подаването документите се представят в съответната (по 
професионално направление) катедра. 
1.2. Катедреният съвет по предложение на ръководителя на катедрата разглежда представените 
документи в срок от един месец.  
2. (Изм. – м.11.2015 г., изм. – м.09.2016 г.) Ректорът назначава със заповед комисия, която 
включва: заместник-ректора по научноизследователската дейност; ръководителя на 
съответната катедра; две лица, които са хабилитирани преподаватели в съответната 
научна област и секретар - инспектор от отдел „АНР" без право на глас. Хабилитираните 
лица се избират от факултетния съвет по предложение на катедрения съвет. 
2.1. При обсъждане на специфични случаи на заседанията на комисията могат да бъдат канени 
като консултанти, без право на глас, хабилитирани лица от основните области на висшето 
образование, представители на основните звена, в които ще се извършва признаването на 
придобитата  научна степен. 
2.2. Комисията се произнася в 3 месечен срок от датата на назначаването и приема становището 
си с обикновено мнозинство. 
2.3. За всяко от заседанията на комисията се изготвя протокол, който се подписва от 
председателя, членовете на комисията и от секретаря. Протоколите на комисията се съхраняват 
в отдел „Академично и научно развитие". 
   
3. Комисията назначена със заповед на Ректора: 
3.1. Разглежда представените дипломи за придобита образователна и научна степен и другите 
документи, свързани с признаването й; 
3.2. Възлага на членовете на комисията хабилитирани лица в съответната научна област да 
изготвят становища в 2-месечен срок от получаване на материалите. 
3.3. Изисква допълнителна информация и/или документи от лицето, което следва да ги представи 
в срок, определен от комисията, но не по-дълъг от два месеца считано от датата на съобщаването; 

    



3.4. Отправя искане до Националния център за информация и документация (НАЦИД) за 
допълнителна информация от висшето училище/института, издало дипломата за придобитата 
научна степен, или от компетентните органи на държавата, в която е придобита образователната 
и научната степен; 
3.5. Извършва експертна оценка на представените документи; 
3.6. Комисията разглежда направеното искане за признаване на придобита образователна и 
научна степен в срок до три месеца, считано от датата на представяне на всички необходими 
документи. Срокът може да се удължи еднократно с времето, необходимо за получаване на 
отговор на искането от НАЦИД; 
3.7. Решението на комисията по подадените заявления се внася в Академичния съвет от 
заместник-ректора по научно изследователската дейност; 
4. Академичният съвет на университета взима окончателното решение; 
5. При признаване на научна степен, придобита в чуждестранни висши училища и институти от 
Академичния съвет на университета, секретарят на комисията изготвя Удостоверение за 
признаване по образец. 
6. Процедурата по признаването се извършва срещу заплащане от кандидата. 
Кандидатите заплащат съответните разходи по процедурата за придобиване на образователната 
и научна степен „Доктор“. 
 
Процедурата е приета от Академичния съвет, Протокол № 22/09.10.2013г. 
 

 


