ПРАВИЛНИК
ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА
И ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”
СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
В ИИКТ-БАН
Чл. 1. (1) Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към
БАН извършва обучение в докторантура срещу заплащане в съответствие с чл. 47, ал. 1,
чл. 21, ал. 5 и чл. 95, ал. 8 и 9 от Закона за висшето образование и чл. 25, ал. 1, чл. 34 и чл.
36 от Правилника за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при БАН.
(2) Обучението в докторантура срещу заплащане може да се извършва в редовна,
задочна или самостоятелна форма, като съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗРАСРБ, редовната и
самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната - до 4
години.
(3) Обучението в докторантура срещу заплащане и защитата на дисертация за
придобиване на образователната и научна степен „доктор”, разработена в резултат на
такава докторантура в ИИКТ, може да се провеждат на български или английски език.
ЗАЧИСЛЯВАНЕ В ДОКТОРАНТУРА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Зачисляването в докторантура срещу заплащане става без обявяване на
конкурс през цялата година.
(2) Кандидатите за редовна и задочна форма на oбучение в докторантура срещу
заплащане полагат изпити при условията и по реда, определени за прием на докторанти по
държавна поръчка, а за самостоятелна – чрез представяне на проект на дисертационния
труд, разработен в основната му част, текстове на публикации представящи резултатите
до момента и библиография.
(3) Кандидатите за обучение в докторантура срещу заплащане подават молба до
директора на ИИКТ, в която посочват професионалното направление, докторската
програма, вида на докторантурата и езика, на който желаят да бъде проведено обучението
(български или английски език). Кандидатите, избрали редовна или задочна форма на
обучение, посочват и чуждия език, избран за втория изпит. Към молбата се прилагат
следните документи:
1. автобиография по европейски образец;
2. копие от документа за завършено висше образование, от който да е видно, че
кандидатът е придобил образователно-квалификационна степен „магистър” или
приравнена към тази степен диплома. В случай че издаването на дипломата за висше
образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка - оригинал (или
нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните
изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните
изпити. Дипломи издадени от чуждестранни висши училища се представят легализирани
или като нотариално заверено копие, съпроводено с документ за започнала процедура по
легализация на чуждестранна диплома за висше образование в България;
3. списък на публикациите, ако има такива;
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4. медицинско свидетелство (чуждестранните граждани прилагат свидетелство,
издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните
органи в страната, от която лицето кандидатства);
5. свидетелство за съдимост – за български граждани;
6. две снимки и копия от документите за самоличност и гражданство – за
чуждестранни граждани;
7. документ за платена такса за кандидатстване.
8. кандидатите за самостоятелна форма на обучение представят проект на
дисертационния труд, разработен в основната му част, текстове на свързани с него
публикации и библиография.
(4) Документите по ал. 3, т. 2 и 4 трябва да бъдат легализирани, преведени и
заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република
България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива - по общия ред за
легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
Чл. 3. (1) Таксата за кандидатстване се заплаща преди подаването на документите по
банковата сметка на ИИКТ-БАН.
(2) Документите по чл. 2, ал. 3 могат да се подават:
• в Деловодството на ИИКТ – София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, ст. 215;
• с препоръчана пратка на адрес: София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2,
ИИКТ-БАН.
Чл. 4. След успешно положени изпити или положителна оценка на представения
първоначален материал за дисертация, Научният съвет на ИИКТ взема решение за
зачисляване на докторанта като определя и неговия научен ръководител, който трябва да е
хабилитирано лице. При необходимост може да се определи и втори научен ръководител
или научен консултант. На основата на това предложение Директорът на ИИКТ издава
заповедта за зачисляване след подписване на договор за обучение в докторантура срещу
заплащане.
ТАКСИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА СРЕЩУ
ЗАПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Размерът на таксата за кандидатстване в редовна и задочна форма на
обучение (на български или английски език) чрез полагане на изпит е равна на таксата за
кандидатстване в държавните висши училища, която се утвърждава с постановление на
Министерския съвет за всяка учебна година.
(2) Размерът на таксата при кандидатстване за докторантура в ИИКТ в
самостоятелна форма на обучение е половин минимална заплата за оценка на подготвения
материал за дисертация.
Чл. 6. (1) Размерът на таксата за обучение срещу заплащане в редовна и задочна
докторантура на български език за български граждани и за граждани на друга държава –
членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, е равна на субсидията за
издръжка на обучението за един докторант съответно в редовна и задочна докторантура за
съответната година, определен съгласно ПМС № 35 от 27 февруари 2008 г.
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(2) Таксата за самостоятелна форма на обучение на български език срещу заплащане
за български граждани и за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, или
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, се приравнява към таксата за задочна форма на обучение.
Чл. 7. (1) Чуждестранните докторанти, граждани на трети за Европейския съюз
държави, които се обучават на български език в докторантура срещу заплащане в ИИКТ,
заплащат двоен размер на таксите за съответния вид обучение, определени в чл. 6.
(2) Чуждестранните докторанти в ИИКТ, чието обучение в докторантура срещу
заплащане се провежда на английски език, заплащат троен размер на таксите за
съответния вид обучение, определени в чл. 6.
Чл. 8. Таксите по чл. 6 и чл. 7 се заплащат не по-късно от един месец в началото на
всяка година от обучението в лева по банковата сметка на ИИКТ.
Чл. 9. (1) Обучението в и отчисляването от докторантура срещу заплащане стават по
реда, установен за докторантите по държавна поръчка.
(2) При удължаване на срока на докторантурата срещу заплащане, докторантът
заплаща такса в размер пропорционален на срока на удължението.
Чл. 10. Обучението в докторантура срещу заплащане се прекратява в следните
случаи:
1. предоставяне на неверни данни, въз основа на които докторантът е зачислен в
докторантура;
2. осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ
характер;
3. неплащане на таксата за обучение в определения от този Правилник срок по
неуважителни причини.
Чл. 11. (1) Докторантът, обучаван срещу заплащане по чл. 6, има право да ползва
съгласувано с научния си ръководител и с разрешение на директора на ИИКТ до 30% от
внесените от него годишни такси за обучение за реализация на годишните си
индивидуални планове.
(2) Докторантът, обучаван срещу заплащане по чл. 7 ал. 1, има право да ползва
съгласувано с научния си ръководител и с разрешение на директора на ИИКТ до 40% от
внесените от него годишни такси за обучение за реализация на годишните си
индивидуални планове.
(3) Докторантът, обучаван срещу заплащане по чл. 7 ал. 2, има право да ползва
съгласувано с научния си ръководител и с разрешение на директора на ИИКТ до 50% от
внесените от него годишни такси за обучение за реализация на годишните си
индивидуални планове.
Чл. 12. За ръководство на докторант, обучаван срещу заплащане, се изплаща
възнаграждение на научния му ръководител в размер 20% от платената от докторанта
такса.
Чл. 13. Внесени в ИИКТ суми за обучение в докторантура срещу заплащане не се
връщат.
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ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”
Чл. 14. (1) Процедурата по защита на дисертация за придобиване на образователната
и научна степен „доктор”, която е резултат от докторантура срещу заплащане, се
провежда срещу заплащане на отделна такса.
(2) Процедурата по ал. 1 се провежда по реда, установен за докторантите по
държавна поръчка.
(3) Таксата за провеждане на процедурата по защита на дисертация за придобиване
на образователната и научна степен „доктор”, която е резултат от докторантура срещу
заплащане, е:
• когато дисертацията е на български език – 4 минимални работни заплати,
• когато дисертацията е на английски език – 7 минимални работни заплати.
(4) Таксата по ал. 3 се заплаща след положително решение от предварителната
защита на дисертацията.
(5) В 14-дневен срок след положителното решение от предварителната защита на
дисертацията кандидатът подава в Научния съвет на ИИКТ следните документи:
1. дисертация в 2 екземпляра на хартия - на български или английски език;
2. автореферат на хартия: в 5 екземпляра на български език и 2 екземпляра на
английски език – ако обучението в докторантура срещу заплащане е проведено на
български език; или в 5 екземпляра на английски език, ако обучението в докторантура
срещу заплащане е проведено на английски език;
3. 6 пълни комплекта материали на електронни носители;
4. документ за платена такса по ал. 3.
(6) Заплащането на таксата по ал. 3 не гарантира придобиване на образователната и
научна степен „доктор”, като при отрицателен резултат от процедурата внесената такса не
се връща.
(7) ИИКТ се задължава да организира процедура по защита на дисертация за
придобиване на образователната и научна степен “доктор”, само ако документите по ал. 5
са подадени в срок до 2 години след като докторантът, обучаван срещу заплащане, е
отчислен с право на защита.

Настоящият Правилник е приет от Научния съвет на ИИКТ-БАН на 20.02.2019 г.
(протокол № 3) и отменя Правилника, приет от Научния съвет на ИИКТ на 21.03.2012 г.
(протокол № 4).

4

