ПРИЗНАВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА
(чл. 5. (3) ЗРАСРБ) Придобитите в чужбина научни степени се признават от висшите
училища или от научните организации в Република България при условия и по ред,
определени с правилниците им, в съответствие с нормативните актове и
международните договори, по които Република България е страна.
(чл.8а. (1) 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.
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.
(чл.8а. (2) БАН) Издадените в чужбина документи по ал. 1 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.
(чл.8а. (3) БАН) За случаите по алинея 1 точка Б СНЗ има право да изисква и
допълнителна информация и документи от кандидата, като определя срок за
предоставянето им.
(чл.8а. (4) БАН) Директорът на ЦО проверява редовността на подадените
документи и при установяване на нередности дава срок за отстраняването им.
(чл.8а. (5) БАН) Подадените заявления заедно с приложенията към тях се
изпращат на научното звено, определено след съгласуване със съответния научен
секретар на БАН.
(чл.8а. (6) БАН) В Центъра за обучение се създава регистър на подадените
заявления, в който се отбелязва и постоянното научно звено, в което се изпращат
документите.
(чл.8а. (7) 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.

(чл.8б. (1) БАН) За случаите по алинея 1 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.
(чл.8б. (2) БАН) 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.
(чл.8б. (3) БАН) За извършване на цялостната процедура по издаване на
удостоверение за признаване на придобитата в чужбина научна степен по алинея
1 точка A/Б заявителят внася такса от една/две минимални работни заплати в ЦО
при БАН.
(чл.8б. (4) БАН) Срокът за приключване на процедурата за признаване на
придобита в чужбина научна степен е не повече от три месеца.

