
ПРИЗНАВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА 

 

Съгласно 

Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше 

образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища: 

Право на признаване на образователната и научна степен "доктор" имат български 

граждани, чужди граждани и чужденци с предоставена международна закрила, които са 

се обучавали във висши училища и научни организации, създадени и функциониращи по 

законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование. 

Процедурата по признаване на образователната и научна степен "доктор", придобита в 

чуждестранни висши училища и научни организации, когато се извършва с цел: 

улесняване на достъпа до пазара на труда, до докторантура в научна организация, както 

и за други цели, когато заявителят има правен интерес, 

се организира от министъра на образованието и науката чрез Националния център за 

информация и документация (НАЦИД). 

Процедурата се провежда при условия и по ред, определени с устройствения правилник 

на Националния център за информация и документация. 

Съгласно ЗРАСРБ: 

Придобитите в чужбина научни степени се признават от министъра на образованието и 

науката чрез Националния център за информация и документация или от висшите 

училища или научните организации в Република България при условия и по ред, 

определени със ЗРАСРБ и правилниците им, в съответствие с нормативните актове и 

международните договори, по които Република България е страна. 

Признаването на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и 

научна степен "доктор", се извършва за: 

1. улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има 

правен интерес; 

2. достъп до обучение за повишаване на квалификацията, за сключване на договори с 

постдокторанти и за заемане на академични длъжности в съответните висши училища 

и научни организации. 

В случаите по т. 1 процедурата по признаването се организира от министъра на 

образованието и науката чрез Националния център за информация и документация, а в 

случаите по т. 2 и при признаване на придобита в чужбина научна степен "доктор на 

науките" - и от съответните висши училища и научни организации. 

За извършеното признаване от висшите училища и научни организации се издава 

удостоверение, което се изпраща за вписване на лицата в регистъра по чл. 2а от ЗРАСРБ. 

 



Съгласно 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности в БАН: 

В БАН удостоверение за признаване на придобита в чужбина научна степен се издава 

въз основа на заявление по образец до директора на Центъра за обучение при БАН, към 

което се прилагат: 

 

А) За страни от Европейския съюз или страни, с които има изрично сключено за това 

междудържавно споразумение: 

 

Дипломата за научна степен легализирана, преведена и заверена в съответствие с 

разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която 

са издадени и документ за внесена такса в ЦО – БАН – една минимална работна 

заплата. 

 

Б) Други страни: 

1. Диплома за завършено висше образование; 

2. Дипломата за научна степен; 

3. Дисертацията в 1 екземпляр и копие на електронен носител; 

4. Автореферат на български език в 3 екземпляра; 

5. Списък и публикации на автора, на които се основава дисертацията; 

6. Документ за внесена такса в ЦО – БАН – две минимални работни заплати. 

 

Издадените в чужбина документи по точка Б, подт. 1 и 2 трябва да бъдат легализирани, 

преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на 

Република България с държавата, в която са издадени. 

 

Директорът на ЦО проверява редовността на подадените документи и при установяване 

на нередности дава срок за отстраняването им. 

 

Подадените заявления заедно с приложенията към тях се изпращат на научното звено, 

определено след съгласуване със съответния научен секретар на БАН. 

 

Директорът на постоянното научно звено може да назначи веднага лицето на длъжност 

“асистент” и да открие процедура за издаване на удостоверение за признаване на 

научната степен. 

 

Разходите за признаване на дипломите за служители на БАН се поемат по реда на 

финансиране на процедурите за придобиване на научни степени в БАН. 

 

За случаите по точка Б директорът на научното звено при БАН назначава определената 

от НС комисия от 3 души, които разглеждат подадените документи и в двумесечен срок 

– чрез избрания от тях докладчик – представят резултатите пред НС на съответното 

научно звено на БАН, което взема решение за издаване на удостоверение. 

 

Издаването на удостоверението става по утвърдената от УС на БАН процедура за 

издаване на дипломи и цялостната документация се съхранява в Научния архив на БАН. 

 



За извършване на цялостната процедура по издаване на удостоверение за признаване на 

придобитата в чужбина научна степен по точки A/Б заявителят внася такса от една/две 

минимални работни заплати в ЦО при БАН. 

 

Срокът за приключване на процедурата за признаване на придобита в чужбина научна 

степен е не повече от три месеца. 

 

 


