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ПРАВИЛНИК ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" И НАУЧНА 

СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" 

В ИИНЧ-БАН 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ 

ИЗПИТИ В ИИНЧ-БАН 

 

Кандидат-докторантите носят лична карта и син химикал за писане. Отговорникът за 

докторантите осигурява бели листа с печата на ИИНЧ. 

При влизане кандидат-докторантите показват личната си карта на квестора. 

Мобилните телефони трябва да се изключат и предадат с личния багаж на квестора, 

който ги поставя встрани от местата за сядане. 

 

1. Изпитът по специалността се провежда в два етапа – писмен и устен. 

Писменият изпит е по 2 въпроса от конспекта, изтеглени от кандидат-докторант в 

присъствието на член на изпитната комисия, продължава 4 астрономични часа, след 

което всички материали (вкл. черновата) се предават на квестора. 

Кандидат-докторантите вписват трите си имена на първия лист. 

Ако кандидат-докторант не се яви на писмения изпит, в протокола с името му се вписва 

„не се яви“. Този протокол, подписан от всички членове на изпитната комисия, се 

прилага към досието на конкурса. 

Ако кандидат-докторант се откаже по време на изпита, в протокола с името му се вписва 

„отказва се“. Този протокол, подписан от кандидата и всички членове на изпитната 

комисия, се прилага към досието на конкурса. 

След приключване на писмения изпит квесторът предава всички материали на 

председателя на изпитната комисия. След заседание на комисията в протокола с името 

на кандидата се вписва окончателната оценка на писмената работа.   

Председателят на изпитната комисия съобщава на кандидатите кои от тях продължават 

участието си с явяване на устен изпит и кои прекратяват участието си в конкурса, като 

устно се излагат мотивите за поставената оценка на всеки поотделно. 

Обявените оценки от писмения изпит са окончателни.  

До устен изпит се допускат само кандидат-докторанти, получили оценка на 

писмения изпит, равна или по-висока от „много добър“ (4.50).  

Недопуснатите до устен изпит кандидат-докторанти получават 1 екземпляр от протокола 

с оценката от писмения изпит. След представяне на този протокол на отговорника за 

докторантите кандидатът може да получи оригиналната си диплома за магистър, ако е 

дал такава при подаване на документи за участие в конкурса. 

На устния изпит се задават уточняващи въпроси по писмената разработка на кандидата  

и допълнителни въпроси, свързани с нивото на компетентност по специалността и по 

обявената за конкурса тема, както и с изясняване на мотивацията на кандидата за 

включване в докторската програма. След приключването на устния изпит в протокола се 

вписва оценката от него и общата средна оценка от писмения и устния изпит.  

За успешно положили изпита по специалността се считат кандидатите, получили 

средна оценка не по ниска от „много добър“ (5.00). 

Председателят на изпитната комисия съобщава на кандидатите кои от тях продължават 

участието си с явяване на изпит по чужд език и кои прекратяват участието си в конкурса, 

като устно се излагат мотивите за поставената оценка на всеки поотделно. 

Обявените от изпита по специалността резултати са окончателни.  
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Един екземпляр от протокола се предава на кандидат-докторанта. След представяне на 

този протокол при отговорника за докторантите кандидатът се насочва към Центъра за 

обучение на БАН за запазване на дата и час за изпита по чужд език или получава обратно 

оригиналната си диплома, подадена при кандидатстването (при неуспешно полагане на 

изпита).  

2. Изпитът по чужд език се провежда в Центъра за обучение на БАН. До него се  

допускат само кандидатите, положили успешно изпита по специалността на докторската 

програма и предоставили копие от изпитния протокол в Центъра за обучение на БАН.  

За успешно положили изпита по чужд език се считат кандидатите, получили оценка 

не по-ниска от „добър" (4,00).  

Кандидатите предават полученото от Центъра за обучение на БАН удостоверение с 

оценката от изпита по чужд език на отговорника на докторантите в ИИНЧ, който 

предоставя копие на председателя на съответната изпитна комисия.  

3. Документите за участие в конкурса, писмените работи на кандидатите,  

подписаните от изпитната комисия по съответната специалност протоколи и 

протоколите от изпита по чужд език се съхраняват в досието на кандидат-докторантския 

конкурс при отговорника за докторантите в ИИНЧ. Достъп до тях имат само 

председателите на изпитните комисии. Не се разрешава копиране, снимане, 

преписване и изнасяне на документите извън мястото на съхранение.  

4. Решението за зачисляване се взема на заседание на Научния съвет на ИИНЧ, за  

което успешно преминалите изпитите кандидати биват уведомявани с електронно писмо 

на мейла, подаден при кандидатстването. 


