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Условия и ред за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ 
 

Образователната и научна степен „доктор“ се присъжда на лица, 

които притежават образователно-квалификационната степен 

„магистър“, след обучение в докторантура, отговарят на минималните 

национални изисквания за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ и успешна защита на дисертационен труд при 

условията и по реда на ЗРАСРБ, на ППЗРАСРБ и на настоящия 

правилник. 
 

Дисертационният труд трябва да съдържа научни или научно-

приложни резултати, които представляват оригинален принос в 

науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът 

притежава задълбочени теоретични знания по съответната 

специалност и способности за самостоятелни научни изследвания. 
 

Дисертационният труд трябва да бъде представен във формата на 

монографичен ръкопис, отговарящ на съответните изисквания за 

монография. В него задължително да присъства научно-приложно 

решение на реален практически проблем с обществена значимост. 
 

За да се яви на защита на дисертационния труд за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“, кандидатът трябва да е 

изпълнил следните изисквания: 

1. да е отчислен с право на защита; 

2. да е представил дисертационен труд, отговарящ на изискванията 

на чл. 34, ал. 2 и 3; 

3. да е взето решение от първичното звено, обсъждало 

дисертационния труд, за откриване на процедура за неговата 

защита, в съответствие с чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от настоящия 

правилник; 

4. да отговаря на минималните национални изисквания за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“, съгласно 

чл. 2б ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ. 
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След положително решение на съвета на първичното звено за 

откриване на процедура, кандидатът подава следните документи за 

защита на дисертацията в отдел НИДД: 

1. заявление до ректора за откриване на процедура за защита на 

дисертационния труд; 

2. препис – извлечение от протокола на заседанието на първичното 

звено, с което  се взема решение за откриване на процедура за 

защита на дисертацията; 

3. нотариално заверено копие от диплома за завършена 

образователно-квалификационна степен „магистър“; 

4. заповед за зачисляване в докторантура; 

5. протоколи от положените изпити от индивидуалния план на 

обучение; 

6. заповед за отчисляване с право на защита; 

7. дисертационен труд в шест екземпляра на хартиен и на 

електронен носител; 

8. автореферат в шест екземпляра на хартиен и на електронен 

носител; 

9. отпечатани или приети за печат научни трудове, свързани с 

дисертационния труд в три екземпляра; 

10. декларация за оригиналност по образец; 

11. вносна бележка за платена такса, когато се изисква. 

12. В случаите на обучение в докторантура на чужд език, 

авторефератът по т. 8 се представя преведен на български език; 

13. автобиография по образец. 

14. справка-декларация за изпълнение на минимални национални 

изисквания за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“. 
 

Защитата на дисертационния труд се извършва на открито 

заседание на научното жури в едномесечен срок след публикуване на 

автореферата, рецензиите и становищата.  
 

За успешно защитен се счита дисертационен труд, получил на 

защитата три или повече положителни оценки. 
 

Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако 

кандидатът желае това, до една година след датата на връщането се 

обявява нова процедура за защита. Втората процедура за защита е 

окончателна. 


