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ПРАВИЛНИК ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" И НАУЧНА 

СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"  

В ИИНЧ-БАН 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ЗАЧИСЛЯВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА 

НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ  

 

1. Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за  

докторанти в ИИНЧ-БАН, след като придобитото висше образование (магистърска 

степен) им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване 

на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни 

висши училища (Приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г.), при условията и по реда, 

предвидени в този Правилник.  

 

2. Граждани на чужда държава – членка на Европейския съюз, или на друга  

държава от Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, 

които желаят да се обучават в редовна, задочна или самостоятелна форма, след 

легализиране на документите си, кандидатстват в ИИНЧ-БАН по реда за зачисляване на 

докторанти - български граждани.  

 

3. (1) Чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз,  

Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, могат да 

кандидатстват и да се обучават в докторантура в ИИНЧ-БАН при следните условия: 

3.1. в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен,    

културен и научен обмен; 

             3.2. съгласно актове на Министерския съвет (МС); 

 3.3. при условията на чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование. 

(2) кандидатите по 3.1. и 3.2. се приемат при условията и реда на съответната 

спогодба или акт на МС, съгласувано с БАН. 

(3) Чуждестранните граждани по (1) могат да кандидатстват за докторанти и при 

условията и реда за приемане на българските граждани, ако: 

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България; 

2. имат статут на бежанци; 

3. са от българска народност. 

 

4.  Кандидатите за докторанти по т. 3.1 и 3.2 подават документи в Министерството 

на образованието и науката. 

 

5. Кандидатите за докторанти по т. 3.3  подават в деловодството на ИИНЧ-БАН  

следните документи, които трябва да бъдат легализирани, преведени на български език 

и заверени в съответствие с международните договори на Р България с държавата, в 

която са издадени, а при липса на такива - по общия ред за легализациите, преводите и 

заверките на документи: 

.  5.1. Заявление, в което посочват: 
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- докторската програма; 

- формата на обучение; 

- степента на владеене на чужди езици; 

- примерни теми за дисертационен труд. 

5.2. Автобиография; 

5.3. Копие от документа за висше образование, от който да е видно, че 

кандидатът притежава магистърска степен. Процедурата по признаване на 

висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се 

организира и провежда по реда на Наредбата за държавните изисквания за 

признаване на придобито висше образование и завършени периоди на 

обучение в чуждестранни висши училища. след представяне на 

необходимите документи, преведени и заверени в съответствие с 

действащите разпоредби; 

5. 4. Медицинско свидетелство, издадено в срок от един месец преди 

датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, 

от която лицето кандидатства, а за бежанците и за постоянно 

пребиваващите в Р България - от лечебно заведение в България; 

5.5. Списък на публикациите, ако има такива; 

5.6. Копие от документите за гражданство (вкл. за кандидатите с двойно 

гражданство, едно от които е българско); 

5.7. Копие от документа за самоличност; 

5.8. Две снимки. 

 

6. Кандидатите по т. 3.1. и 3.2. подават исканите документи по т. 4 в  

Министерството на образованието и науката (МОН).  

 

7. След подаването на документите на чуждестранните докторанти съгласно т.3 ,  

кандидатстващи директно в ИИНЧ, и след получаването в ИИНЧ на документите на 

докторантите, кандидатстващи чрез МОН, редът и условията за тяхното зачисляване, 

подготовка и защита са еднакви. 

 

8.  Директорът със заповед определя секцията, която да разгледа подадените от 

документи. Секцията се произнася в двуседмичен срок. По предложение на 

ръководителя на секцията Научният съвет, в срок от един месец от подаването на 

документите, взема мотивирано решение за зачисляване на докторанта. 

 

9.  Документите на одобрените кандидати се изпращат в МОН за придвижване  

на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване в Република България, 

заедно със следната информация:  

- лични данни на кандидата – имената по паспорт на латиница, дата на раждане, 

място на раждане, гражданство; 

-  наименование на научната специалност, образователна и научна степен, форма 

и срок на обучение; 

- информация за езиковата и специализираната подготовка – степен на владеене 

на български език, наименование на основното звено, в което ще се проведе 

обучението; 

- годишна такса за обучение и за езиковата и специализираната подготовка; 

- номер на банковата сметка на институцията, по която следва да бъде  

преведена таксата за обучение или за езиковата и специализираната подготовка. 
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10. В Министерството на образованието и науката се изпращат и документите на 

лицата, кандидатствали чрез министерството, на които е отказано зачисляване. 

11.  Министерството на образованието и науката издава удостоверение за 

приемане на кандидатите за обучение в Р България и писмено уведомява за това 

Министерството на външните работи и дирекция „Миграция“ на Министерството на 

вътрешните работи. Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е 

издадено. 

 

12 Лицата, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето 

образование, заплащат таксите за обучение, предвидени в постановление на 

Министерския съвет за съответната година, след като са получили виза вид „D“ и са 

пристигнали в Р България. 

 

13. (1)Директорът издава заповед за зачисляване на докторанта: 

- за случаите по 3.1 и т. 3.2 - въз основа на решението на Научния съвет и след 

получено Удостоверение за приемане на кандидата за обучение в Р България, когато 

такова се изисква. 

- за случаите по т. 3.3 - въз основа на решението на Научния съвет и след получено 

Удостоверение за приемане на кандидата за обучение в Р България и издадена виза за 

дългосрочно пребиваване; 

 (2) ИИНЧ-БАН писмено уведомява Министерството на образованието и науката  

за всички чужденци, които са зачислени за докторанти, и предоставя копие от заповедта 

за зачисляване. 

14. След зачисляване на докторантите-чуждестранни граждани обучението и 

защитата са еднакви с условията за български граждани. При възможност (в ИИНЧ-БАН 

и в Центъра за обучение на БАН) обучението може да се проведе и на чужд език след 

решение на Научния съвет.  

 


